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KON 

KON çıkarken 
HAYRI BAŞBUĞ 

Yüzyıllar boyunca hür yaşamış, bağımsızlığın sembolü olan mille* 
timiz; bugün "komünizm" ve "bölücülük" tehlikesi ile karşı karşıya bu
lunmaktadır. Milletimiz uçuruma doğru sürüklenmek istenmekte d ir Do
ğuda, batıda, kuzeyda, güneyde; aynı milletin çocukları, aynı peygam
berin nurlu yolunda yürüyen ve aynı kitaba inanan, aynı dine mensup o-
lan memleket evlâtları, birbirlerine düşman hctle getirilmiş ve nere
deyse birbirlerine boğazlatılmak derecesine itilmişlerdir... 

Moskof emperyalizminin Doğu Türkiye toprakları üzerinde, eskiden 
beri gözü olduğu unutulmamalıdır. Bu gerçeği gözönünde bulundurarak 
memleketimizi kimlerin karıştırıp huzursuzluk tohumları atmak iste
diklerini, bizi birbirimize vurdurup kırdırarak, kardeşi kardeşe düş
man hale getirmek isteyenlerin kimler olduğunu iyice bilelim.. . 

DÇGULU KARDEŞ!. .Şunu unutma ki; geçmiş târihimizde Kürt-Türk 
Alevi-Sünni ayırımı yaparak bizi birbirimize vurduranlar, kardeşikar-
de şe düşüren ler, Rus, İngiliz, A m er ika gib i s Um ürücü güç terin ajan -
lan ve işbirlikçileriydiler. Fakat senin vatansever duyguların galebe 
çaldığı içindir ki, onlar umduklarını bulamadılar,' çekip gittiler.. . 

Ama bugün aynı oyun yine sahnede. Bunca yıldır kapanmış, kabuk 
bağlamış yaraları deşmeye tırnaklamaya kalkışan bir avuç sapık, seni 
tekrar aynı tuzağa düşürmek istiyor. Fakat bu sefer amaç başkadır.Vic-
danlârını Moskova ve Pekin'e satan Marksist- Leninist ve Maoişt ko
münist çeteler; memleketimizi sonu kapkaranlık bir istikâmete doğru 
itip, amaçlarına ulaşabilmek için, koz olarak seni seçmiş bulunuyor
lar. . .Dünkü zâlim Çarlar, Krallar-Voyvodalar yok, ama onların uşak
ları var şimdi ortada. "Kürd'ü Türk'ü her,gördüğün yerde, her türlü 
şartlar\ altında vur:l Öldür, intikam ali "diyen Ermeni çeteleri yok,fa
kat onların da lanetlenmiş veletleri var şimdi:karşında. Topları, tüfek
leri silahları sana doğrudur.. .Hedef sensin. Sen ve diğer kardeşlerin
dir. .. Gözünü aç, bunları iyi tanı!.. 

Doğulu Kardeş! Aslında bütün bu ızdırap verici durumlardan Türki
ye'yi yönetenler sorumludur.Düşman duşmanhğını yapacaktır. Ama 
devletimiz yetişen nesillere , onların gönüllerine ve kafalarına sahip 
çıkmadı. Emperyalistlerin elinde malzeme hâline getirilmesine' engel, 
olmadı. İşte biz. vatansever Doğulu genç kardeşlerin, bövle bir ortamda ' 
senin huzuruna çıkıyoruz. İnancımızın ve imânımızın gereğini-yapmaya\~ 
kararlıyız. Rus ve Çin uşaklarının, seni kanlı emellerine âlet etmesine 
seyirci kalamayız. İşte, bu sebepledir ki, ;Döğuyu istismar ederek, bi
zi Kürt, T ürk, Alevî-Sünnî diye ayırmak isteyenlerin maskelerini par
çalamak ve gizlenmek istenen gerçekleri, ilmî esaslara dayandırarak 
çıkarılmak istenen meseleleri de teker teker ele alıp,Doğunun dertle
rine, meselelerine ciddî bir, şekilde inerek, bütün bu yaralara neşteri
mizi vurmak maksadıyla K O N adı ile aylık bir gazete çıkarmaya ka
rar verdik. • 

KON gazetesi, tamamen Doğu ve Güneydoğumuzu ilgilendiren konu
lara el atacak ve bunları devamlı işleyecektir. Dış düşmanlar tarafından 
atılan tohumların yeşermeden kökünün kazılması amacımızdır. Doğu 
bölgelerimizde ihdnet çeteleri tarafından çıkarılmak istenen Kürt-Türk 
Alevî-Sünnî meselesi üzerinde ciddiyetle durarak;Doğu'da sevgi, birlik 
bütünlük / beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirmek istiyoruz. 
Bütün Doğulu kardeşlerimizle, hiçbir ayırım gözetmeksizin, aynı mil
letin çocukları ve aynı dinin mensupları olarak kucaklaşıp, yarının bü
yük Türkiye'sini hep'beraber kurmak için seferber olmayı millî bir 
vazife sayıyoruz. 

İşte K O Ngazetesinin amacı budur. 
KON'u okuyalım, okutalım ve DOGU'da tutuşturacağı "birlik ve be

raberlik kıvılcımını" her tarafa yayalım. Köylerdeki rençb erler den, dağ~ 
lardaki koçerlere kadar herkesi bundan haberdar edelim... 

Doğulu Kardeş! 
Davran, kendine gel. Hep beraber ve birlikte.DOGU'da oynanan o-

yunlann üstüne üstüne gidip, Moskof Emperyalizminin paslı zincirleri
ni var gücümüzle kıralım ve balyoz denli yumruklarımızı indirelim ka
falarına hainlerin ve mezhep kışkırtıcılarının... 

. DOĞULU KARDEŞLER!. 
Büyük yarının kutlu ufuklarına 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 emperyalizme, her türlü bölücülüğe, baskıcılığa, zorbalığa haksız
lığa , zulme, işkencelere;her türlü yabancı ideolojilere karşı;el ele,o-
muz omuza, kafa kafaya, gönül gönule, sırU sırta vererek, taşıdığımız 
yüce düşüncenin şanlı bayrağını kaldıralım yükseklere... Daha yük
seklere. .. En yükseklere... 

"BEN, SEN, O YOK; BİZ VARIZ " 
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KON 

Rençberle 

Irgatlar 

Koçerler 

EY ENLİ İSLÜM 
Tar ih boyunca devleti,milleti*v«fc-

tanı ve inançları uğrunda beraber ç a r -
pıştrnş, aynı soydan gelen insanları ay
r ı ırklardan geliyormuş gibi k ı şk ı r ta 
rak ayaklandırmak isteyen sinsi oyun
lar geçmişte birkaç defa denenmiştir . 
Çok acı hat ı ralar la dolu bti sinsi k ı ş 
kır tmaların arkasında^bir takım sömü
rücü güçlerin, emperyal is t devletlerin 
ve bunların menfaatlerinin yattığı gö 
rülmüştür . 

Aynı oyun, aynı dış merkezler in 
talimatıyla yurdumuzda oynanmak i t e 
tenmektedir. Bâzı solcu par t i ler in , ya
bancı devletlerin i s tekler ine u »yalakta 

yar ı ş hâlinde olduklarını müşâhade e t 
mekteyiz. Milletimizi KürtrTürk.Alevf-

Sünnf diyerek parçalara ayıracak, b i r 
b i r ler iy le kanlı çarp ışmalara girecek, 
efendiler de bundan menfaat umacak la £ 
İş te , biz Doğulu vatansever ler , asla ve 
asla bunamusaadeetmeyeceğiz.Târihin 
en eski dövir terinden beri dedelerimiz 
nası l ki, aynı milletin evlâdı olarak,bu 
şuur içinde birlik ve &era berlfk terini-
bozmaınaş la r sa , biz ler de ^ m ı seki ide 
hareket edecek ve milletimizin kıya
mete kadar yaşaması İçin göBtfvitrtizi 
yapacağız. 

Kışkırtıcılığı, fitneci ligi, bölücü
lüğü; par t i ler ine, demekler ine , t e şk i 
lâtlarına ana hedef olarak seçenler , ş u 
nu iyi bi lmelidir ler ki, memleket imiz
de meydana gelecek b i r kanlı kar ış ık
lıktan kendi leri de menfaat bu lamaya-
caklardır . Efendilere uşaklık edenler, 
i ş ler i bitince bir kenara i t i l iver i r le r ; 
batan bir gemide bütün mensuplar aynı 
kaderi paylaş ı r lar , bunu unutmasınlar . . . 

Doğulusu, bat ı l ıs ı ,kuzeylisi , gü
neylisi i le bütün memleket fe r t le r i , bu 
vatan için omuz omuza savaşöa^ t ı r . 
Bunları ayırmaya, feüfaneye, b i rbi r ine 
kirş i kışkırtmaya kimsenin hakkı yok
tu r , gücü de yetmeyecektir . Bu millet 
bir bütündür. Doğunun der t ler i de birlik 
ve beraberlik içinde ele al ınırsa çözü
leb i l i r . . . 

Evet, geçmiş târ ihimize b i r göz 
atacak olursak, görülecektir ki, Doğu
nun bağrından çıkmış yüce kişilerden 
hiç bir i ,bölücülük,ayrıcal ık dâvası 
gütmemişt ir . Yüce dinimiz İSLAM da 
zâten bunu reddediyor. Cenab^ı Allah 
buyuruyor ki; 

"Ey iman edenler i Allah'a ve Pey 
•gamberine (taat edin. Birbirinizle 
çekişmeyin. (Enfâl sûres i , âye t 46) 

"Hepiniz birlikte, s ımsıkı , Allah '
ın ipine yapışın. Parçalanıp ayrılmayın" 
(Al-i imran sü res i , âyet 103) 

Kâinatın efendisi,peygamberimiz 
Hazreti Muhammed(S. A. V.) efendimiz 
de bir hâdis-i şeriflerinde; 

"Her kim ayrıcalık ç ıkar ı rsa b iz
den değildir" demekle, bunu ne güzel 
aç ıklamışlardı r . 

İş te Doğunun bağrından çıkmış ve 
aynı zamanda her biri bir KÜKT a ş i r e 
tine mensup olan, sayılamayacak sayıda 
ki kişi ler ,hep bu amaç için ömürlerini 
harcamış lard ı r . | 

Bundan seneler önce, yedi düvele 
karş ı ,emperyal i s t güçlere karş ı ve r i 
len Kurtuluş Savaşı buna en güzel mi 
sâldir . Hele Lozan Bar ış Konferansına 
Doğudaki a ş i r e t r e i s l e r i tarafından gön
derilen telgraflarda başka b i r misâldir 
buna. * 

Meselâ, İzoti Aşisteti reisi Hacı 
Kaya Sebati, A tu çlu A şi reti rei si Meh
met , Barıçkan Aşiret i re is i Halil, Bük
ler Aşiret i re i s i Hüseyin, Cürci Aşiret
t i re i s i Mehmet, Zeyve Aşiret i re i s i 
Halil, Deyûkân Aşiret i re is i Hüseyin, 
din bilginlerinden Bekir Sıtkı, Rüştü, 
Avni, Halil,Hafız Mehmet,bölge i le r i 
gelenlerinden İzbetiti Eehim, Hüseyin 
Nail,Buluttu İbrahim,Sadık,Zebuhlu Ha 
iil imzalar ı İle Türkiye Büyük Millet 
M e c l i s başkanlarına çekilen telgrafta; 
şöyle deniliyordu: 

^Kürtler küçük lokmanın çok kolay 
yutulacağını gününden çok önce anla
mış la rd ı r . Tü rk birliğinden ayrılmak 
düşüncesinde bulunanlar* Kürtler ken
dilerinden saymazlar , Kürt "ün kaderi 
Türk'ün kaderi ile bi rdir . Biz Kürtler, 
TBMM hükümetinden başka kurtar ıc ı 
beklemediğimiz gibi, İtilâf devletlerinde 
den yardım dilenmek alçaklığını da ka
bul etmiyoruz. Misâk-ı Mi Uf ye göre 
bar ış yapılmasını sağlamak için bütün 
varlığımızla hükümetimize yardımcı o-
lacağımız TBMM hükümeti içinde Kürt
lüğün ayr ı b i r unsur olarak görüldüğü
nü hiç bir zaman işitmek istemediğimi 
zi bi ldir i r , başar ı la r di ler , saygı lar ı 
mızı sunarız. "(Zabıt ceridesi 17.3.192i) 

Ayrıca Midyat'ta Salhan Aşiret i 
re is i Ramazan Ağa'nın.ÇemişgezekBe 
lediye Müfeddişliginin, Hasankeyf Aş i 
retlerinin ve halkının,Şirvan Müdafaâî 
Hukuk Cemiyeti'ninvKangal'daki Canik-
li Aşiret i reisieMuıstafa Bey ' learkadaş 
larmın- Bitlis şeyhlerinden Abdülbaki 
ve arkadaşlarının,Şeyh Alaaddin Efen
di ve arkadaşlarının, Palu halkının. Hi
zan'da Selahaddin Ağa'nm, Ahlat i ler i 
gelenlerinin, Şırnak i leri gelenlerinin 
ve aş i re t reislerinin telgrafları , p e ş -
peşe gönderilmiş ve durmadan da t e l 
graflar gönderiüyordu. Bu telgraflarda 
bütün doğu dimdik duruyor ve bağır ı 
yordu: 

"As ı r l a r boyunca esenlik içinde 
yaşıyoruz. Hiç bir zaman Türk'den ay
r ı larak, ayrı b i r hükümet ve ayrı bir 
bağımsızlık, Kürtlerin aklına ge lme

miş t i r . Tar ih î hayatımız, dînf bağlar ı 
mız , ayrıl ık kabul etmez b i r maddf ve 
mânevf nitelikle birbir ine bağ l ıd ı r . . . 
Mem leketimizin coğraff, târihf ve eko
nomik durumunun bir Ermenistan yö-
nitimine her türlü yakınlıktan çok uzak 
olduğunu bütün yur tsever ler tasdik e -
der le r . Bundan ötürü böyle boş şeyler 
ve haya Herle Var lığımızın ortadan kat-
dırılamıyacağını ve bütün ümitlerimizi 
konferanstaki üyelere bağladığımızın, ü -
yetere bildirilmesini delegeler kuru kı
mızdan r ica e d e r i z . " 

Çabakçu r , Genç, Bit Us, Sü leyma — 
njye ve daha birçok yerlerden giden bu 
türlü telgraflar hemen Dış İşleri Ba 
kanlığı *na ver iüyor ve Londra'ya gön
deriliyordu. (Zabıt cer idesi , 31. 3. 1921). 

Yine zamanın Dersim (Tunceli) 
Milletvekili Diyap Ağa'nm şu sözleri de 
bu cihettedir: 

"Hepimiz bir iz ,hepimiz biliyoruz 
ve söylüyoruz ki, dinimiz vediyanetimîz 
aslımızve neslimiz birdir .Bîzîm iç imiz
de ayrı lık-gayrı tık yoktu r. Hepimiz b i 
r iz , kardeşiz. Her kişinin beş-on oğlu o -
lur. Birinin adı Hasan,birinin Ahmet^bi-. 
rinin Mehmed olabilir, fakat hep bir in
sandır lar . Hepsi b i r ananın, bir babanın 
oğludurlar. Biz öyleyiz. Ayrım ız -gayr ı -
mız yoktur. Dinleri ,diyanetler i , kabile
leri b i rdir . Ama düşmanlar bizi bi rbi
r imize saldır tmak için tuzaklar kuru
yorlar . Sen söylesin, ben böyleyim diye 
hiyle yapıyorlar. Biz kardeşiz , b i rb i r i 
mizle öğünürüz. Tanrı birdir . Müham-
med O'nun elçisidir . Ve Tanrı doğrula
rın yard ımcıs ıd ı r . " (Bak. M. Goloğlu, 
Cumhuriyete Doğru) 

Öte yandan son asr ın büyük âilme
lerinden Bediüzzaman Saîd-iNursfHaz-
ret ler i de, kendisine yöne itilen bazı suç
lamalar için şunları söylüyordu: 

"Evet ben Şark'da doğdum. Fakat 
felliilâhîth^md müs tumanım. Kürtçülük 
fikri hariçten içimize sokulmuş b i r z e 
hirdir . Bir firengf i l let idir . Dessas Av
rupa zâlimleri ve Asya münafıkları b i 
zi birbir imize düşürüp parçalamak ve 
yutmak için bu menff milliyet fikrini a-
şı tadılar . Çünki onlar " parça la - yut " 
düsturunu takip ediyorlar. Sen Kürt'sün 
Sen Arab 's ın , sen Türk ' sün diye b i rb i r i 
mizin aleyhine türlü yalanlar ve if t ira
lar uydurarak bizi birbir imize düşürdü
ler. Bir zaman'dünyaya hükmeden: Os 
manlı İmparatorluğunu bu şekilde ka r 
deşi kardeşe vurdurmak suretiyle pa r 
ça ladı l a r . " 

Yine b i r vakit MevlânâRifat adın
da bir is i , ayrıcalık dâvası gütmek amacı 
ile kurduğu "Kürt Teali Cemiyeti" b a ş 
kanlığına Bediüzzaman 'ı getirmek için 
yapt ıktan teklife ka rş ı , Bediüzzaman şu 
cevabı vermiş t i r : 

UYRM.. 
A ED URRA HM A N ÖNCEL 

"Yaptığınız milleti parçalamaktır^ 
millete hıyanett ir ,ben sizin cemiyetini
ze ;g i remem." (Bu red mektubu hâlen 
hayatta olan Konsülütçü Asaf adında mâ
ruf ihtiyar bir gazetecidedir .) 

Yine ayrıca Şark İsyanını çıkaran 
ŞeyhSaid '«: 

"Bin seneden beri Alem-iİs tâm' ın 
bayraktarı olan bu milletin torunlarına 
kılıç çeki lmez." diye isyandan vazgeç
mesi için mektuplar yazmış t ı r . (Bak. 
Mektûbat) 

Diyarbakır ' ın Çermik ilçesinin 
Zaza Kürtlerinden olan Ziya Gökalp da 
1922'terde şunları söylüyordu: 

"Türk i le Kürt müşterek din, m ü ş 
terek bir târ ih, müşterek bir »coğrafya 
neticesi olarak hem mâddf, hem m â n e 
vf bi r su re t te bi r teşmi ş terdi r . Bugün 
i se müşterek düşman lar, müşterek teh
likeler karşısında bu tünüyor lar.Bu teh
likelerden ancak müşterek b i r azim i l e ' 
.ku rtu tabi li r ler. O" ha ide büyük bir ka
ma 'atle diyebi liriz ki , (bunların) b i r 
bir lerini sevmesi her iki taraf için' 
hem dinf, hem siyâsf bir fa r izedi r . " 

Diyarbakır ' ın Erganif tçerfKürt
lerinden olan Doktor Şükrü Mehmed 
Sekban da şu görüşünü i leri sürüyordu: 

" K ü r t l e r d e , T ürk terle "aynı ı rk 
tan olduklarına göre , b i r leşmekte yeni 
Türk Mi ileti »ni teşkil edeceklerdir £ a 
milletin canlı ruhu,bundan böyle,sâde
ce b i r ideal için çarpan kalplere a teş 
ve canlılık verecekt i r . Hiçbir kuvvet, 
"kardeş çocukları" olan bu iki halkın 
birleşmesini ve kaynaşmasını engelle
yemeyecekt i r . . . 

Hakikatte; Türk , Kürt b i r e r i s im
den başka b i rşey ifâde e tmezler ,b iz im 
aile adımız TURANİ'dir" (Bak.Dr£ek-
ban, Kürt Meselesi) 

O halde ne duruyorsunuz ey Alp 
E r Tunga'ların, Alp Urungu'tarm, A r -
tuk Gazi ' lerin,Selahaddin-f Eyytibi 'te
rin torun t a n I.. 

Ey Doğunun rençber ler i , ı rgat la
r ı , koçer ler i ;genci , iht iyar ı ,erkeği , ka
dını, Kur 'an-ı Kerim'i kendine rehber 
edinen, Ey Hazreti Muhammed Musta
fa'nın ümmetinin fer t ler i , daha ne za 
mana kadar uyuyacaksınız? Moskof ve 
Çin gâvuru gelip kapınıza dayandı. 
Si ikin r kendine g e l ! . . Yeterbuncau-
yumanl Yeter a r t ık! Ka lk l . .Bak et
rafına. Bak ki; Moskof, Çin ve E rme
ni -Taşnak veletleri neler yapıyor? 
Nelerle uğraşıyor bir gör. Gör ki;bü-
tün bunlara hadlerini bildir. Haydi 
davran, göreyim seni yiğidim, yiğit 
Doğulum, niert del ikanl ım!. . Ver e l i 
ni bana. Ben ve Sen omuz omuza d i 
renelim bu kızıl gidişata. Haydi dur-
m a l . . 

Selâm sana yiğit Doğulum, selâm I 

;T>CGÜSÜVLA BATISTYLA BCLUNMEZ BİR BUTUNUZ 



DOĞUDA, Müslümanlar Küf re Karşı Tek Yumruk 

CHP DOĞUDA NE YAPMAK İSTİYOR? 
ALİ İHSAN BACALAN 

"Doğu Anadolu'da ayırıcı akımları olduğun
dan çok büyük gösterenler , sömürü düzenini 
sürdürmek i s teyenlerd i r . " Bülent Ecevit ( 5. 10 
1973 Bar ı ş Gazetesi) 

"CHP iktidarında devlet,Doğuya «ilâhla 
değil, sevgiyle gelecekt ir"B. Ecevit (10. 10} 197.3 
Bar ı ş Gazetesi) 

"Toprak işleyenin su kullananındır. Bülent 
Ecevit. 

"Bu gezimde köylülerin bazılarının eşkiya 
dedikleri devrimci genç anarş i s t l e re karş ı değil 
köylüleri?' sömüren ve tehdit eden köy ağalarına 
karş ı olduklarını gördüm,"©. Ecevit^ 15.5.1973 Ye
ni Ortam Gazetesi) 

"Bü, bölgeden kuşku duyup sıkıyönetim ' i lân 
eden le re e Ibette oy ve rmeyeceksî ni z." Bü lent E-
cevit (2.6.1975 Bar ı ş Gazetesi) 

"Bi r mezhep mensupları ezil iyorsa ejbette 
kendi haklarını korumak için demokratik ölçü ve 
biçimde mücadelelerini yapacaklardır" 

Bülent Ecevit (6 .9 . l97l Ulus Gazetesi) 
Ve son olarak da şu meşhur ve kışkırtıcı 

sözünü a la l ım. . "EY 1938'İN KAHRAMANLARI'.? 
(Yankı Dergisi sayı 222, 16.6.1975) 

Bu sözün sarfedildiği yer; TUNCELİ. 
Tüfeceli, Anadolu 'mm ortasında gayet dağlık 

ve uzun yıl lar bakımsız kalmış b i r vilâyetimiz— 
dir .Burada yaşayan insanlar ımız , temiz memle 
ket evlât lar ıdır . Fakat ihmallerin neticesi olarak 
memleketimizin diğer bölgelerinde olduğu gibi 
burada da kardeşler imiz 'cahl l ve aldatılmaya 
müsait durumdadırlar . 

Ecevit ' in; "EY 1938 'İN KAHRAMANLARI" 
sözler i , onları kışkırtmaktan, tahrik etmekten ve 
mezhep sömürüsü yapmaktan başka bir mânâ ifa- " 
de etmez. Şu tesadüfe bakınız kil 1938 hâdisesi 
çıktığında yine T. C. 'nin başında CHP vardı. Bu 
nâdisenin sorumlusu CHP'dir. Maraş ' ın daJVlalat-
ya'nm da, Sivas'ın, da,Elâzığ ' ın da, Bingöl'ün de. 

1938 Dersim .isyanı; kanlı bir şekilde, .za
manın CHP hükümeti döneminde bas t ı n I d u . . Ve ""* 
Dersim' l i kardeşler imiz g ü n l e r c e . . . ay larca . , a ç 
su su z, perişan ka lmış la rd ı . . O kuş konmazjkervan 
geçmez sarp kayalık da&larda,,.. 

Onları perişan eden', onları yerden yere vuran, 
kanlarının oluk oluk akmasına sebeb olan„CHPidi. 
Bu inkâr edilemez. Ve aynı CHP; belli ki, sene
lerden beri kardeş kanma susamış , bu yüzden de 

Doğu 'yu mateme g a r k e t m i ş t i r . . . 
Ve Ecevit, Ders im (Tunceli)deki ko

nuşmasında; Ders im' l i kardeşlerimizin göz ler i 
nin içine baka baka, 1938 hâdisesinde akıttıkları 
kanlarını onlara ha t ı r la t ıyor . ,Ve sanki bir "ZA-
FER"miş gibi övüyordu,övebil iyordu. . . 

Aynı hâdiseden 40"yıl sonra, 1978'in A-
ralığmın son günlerinde; aynı CHP,yeni bir oyun 
daha sergiledi Doğu'da.. Kahramanmaraş ' ta . . , 
Minareyi o yapıyor. . Kılıfını da o d ik iyor . . . 

Ecevit diyor ki 1 . . 
"CHP'de yeni b i r ş e y vardır . CHP'deki , 

yenilik, Türkiye'deki yfcrfîliği de yansıtmaktadır 

Evet doğru. . CHP'de yenilik vardır , 
CHP'de mezhep kışkırtıcılığı, kardeşi kardeşe 
boğazlatma yeniliği vardır . Doğu'ya kinle, öfkeyle, 
nefretle gi tme yeniBği va rd ı r , . Doğu 'daki ka rdeş 
lerimizi b i rbi r ler ine vurdurma, kırdırma yeniliği 
vardır . Aleviyi Sünniye, Sünniyi, Aleviye kışkırtma 
jurnal e tme yeniliği vardır . Ve onun içindir ,ki, 
CHP'nin sözcülerinden Bay Deniz Baykal, Türk i 
ye Büyük Millet Mecüsi kürsüsünde;binyıl önceki 
bir hâdiseyi körüklüyor. Ve Sünnf kardeşler imizi 
kasdederek;"Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i Kerbela'-
da şehid edenler bunlardır" sözünü haykırıyordu. 

İş bununla b i tmiyo r . . . 
CHP'nin as ı l bölücülüğünü.mezhep k ı ş 

kırtıcılığını, kardeşi kardeşe düşürme plân ve 
projelerini şimdi göreceğiz . . 

Bütün dikkatleri şuraya çekmek ist iyo
r u z . . 

Dört yıl öncesi ne uzanal ım. . Yani CHP-
nin iktidarda ve Bülent Ecevit 'in de Başbakan o l 
duğu bir dönemde: 

Başında CHP Danışma Bürosunda uzun 
yıl lar görev yapmış, CHP Genel Başkanı Bülent 
Ecevit'in yakın arkadaşlarından Veteriner Saim 
Kendir'in bulunduğu Başbakanlık Toprak-Tarım 
Reformu Müsteşarlığı Köy i ş le r i Bakanlığı ma t 
baasında EMm l974'de,Urfa Akçakale i l çes i 'Top
rak Tar ım Reformu Kooperatifleri Yapısal Mo
delleri" isimli bir kitap bas t ı r ı lmış t ı r . 

Kitap, müsteşar uğın,'4 numaralı yayını
dır. Yani devlet tarafından bas t ı r ı lmış t ı r . Müste
şa r Saim Kendir, Müsteşar muavini Ziya Özel ve 
Ahmet Akşit tarafından haz ı r lanmış t ı r . . Kitabın 
6. sayfasının 3. bölümünde "Kooperatiflerin Yapı

s a l modellerinin/ıaptanmasında etkin faktörler" 
başlığı altındaki kısımda şöyle denilmektedir: 

"Toprak Ta r ım Kooperatiflerinin o r 
taklarına çok yönlü hizmet edecek bir örgüt olma
ları nedeniyle, başar ı la r ı ortakların UYUMLUIU-
ĞU ile gerçekleşecekt ir . Ortakların UYUMLULU
ĞU, demoğratif yapıları sosyal dayanışma l a n , ko
nuşma dilleri ve MEZHEPLERİ î le Bağlı oldukları 
SOSYAL TOPLULUKLARIN AYNI OLMASI, ile i -
lişkilidir. Bu neden ile ETNİK YAPI, kooperatif 
yapısını etkileyen önemli bir faktördür." 

Mantığa ve zekâya bakın hele.Koopera
tiflerin verimlil iği , üretimin ar tması için bu la
z ımmış , dayanışma için bu gerekli imiş . Sünniyi 
Alevidenrayırınca bu mümkün o l a b i l i r m i ş . . . Hat
tâ Sünniyi de Hanefi ve Şafif diye de ayıracaklar 
herhalde . . Diğer taraftan; Kurmançca, Zazaca ,A-
rapça konuşan cemaatler i de ayrı kooperatifler i -
cinde b i r leş t i recekler . Bunlar kooperatif mi , yok
sa yarma hazırlanan ihtilâl teşki lâ t lar ımı? 

Bu kitapdan alınan şu sa t ı r l a r da oyna
nan oyunun dehşetini gözler Önüne ser iyor : 

"Kooperatifler kurulurken Kürtçe ko
nuşanlar bir araya, Arapça konuşanlar biraraya 
ge lecek. Mezhep leri ayrı o lan 1ar ayrı ö rgüt iene-
cekler. Böyle yapmakla Kürtlerin kendi a r a l a r ın 
da daha iyi anlaşarak kooperatiflerini yürütmele
r ine ,he r mezhep mensubunun ayr ı kooperatifte 
toplanmasını sağlayacağız. Ve böylece Güneydoğu 
Anadolu'da millet halklara bölünecek, kooperatif
ler halinde başlayan ayrıcalık ve bölücülük gide
rek s iyasî eylemlere dönüşecektir. Önce ekono
mik işbirliği ardından da s iyasî e y l e m . . . " 

Bu sa t ı r l a r Önünde vatanını sevenin ü-
züntüden kahrolmaması ve "EY DEVLETİN SA
HİPLERİ NEREDESİNİZ?" diye bağırmaktan ken
dini alması mümkün değ i ld i r , , . 

Ecevit diyor ki i 
"Halk hangi fikre meylederse, o Zikrin 

Türkiye için yarar l ı olduğuna inanıyorum" 
(30. 9.1975 Bar ış Gazetesi) 
O halde ey Ecevit i . . 
Partinizin Doğu bölgesinde kardeşi kar

deşe daha fazla boğazlatmamak için; HALK;İKTİ-
DARDAN ÇEKİLMENİZİ İSTİYOR... 

LÜTFEN ÇEKİLİN: . . 
HUZUR İÇİNDE YAŞAMAK İSTİYORUZ i. , 

YORUM 

KIŞKIRTICI AJAN ÇIKSIN ORTAYA!.. 
Emperyalizme karşı veri

len millî,mücadelenin kazanılma
sı târihinden bu yana, Doğu ve 
Güney-Doğu bölgelerimizde za
man zaman yuvarlak lâflar altında, 
çeşitli maskeler altında, çeşitli 
yüzler göstererek fesat ve fitne 
kazanlarının kaynatıldığı Ortado
ğu 'nun gittikçe artan değerleriyle 
yakın ilgisinden ötürü, bölücülük 
ve mezhep kişkıtmalarmın hızlan
dığı bir gerçektir. Hele 194 6yılın
dan sonra, demokrasinin büyük za
afı olan oy endişesi yüzünden, bö
lücülük çalışmalarına karşı yeter
li tedbirler alınmamıştık.. İhanet 
şebekelerinin kaynaklan kurutula-

mamış, hesap sorulmamıştır. İşte 
Kahraman Maraş Hâdiseleri bu 
gelişmelerin şimdilik son halkası
nı teşkil etmektedir. Bu noktaya 
kadar nasıl gelindi? Bin ^yıllıkJ)ir 
kardeşliğin düşmanlığa dönügma-. 
sini kimler ve niçin hazırladı ? 

Evet!.. 
E im ler ? 
Kimler? 
Kim ler ? 
Nerede onlar, hangi cehen

nemde saklanıyorlar? Çıksınlar 
ortaya. Çıksınlar da hesap versin
ler. . .Bizi bize vurduran, bizi bi
ze kırdıran, kanımıza susayan 
vampir, kanımızı şarapmisali,ka-

dehlere doldurup, işbirlikçisi ol
duğu emperyalistlerle tokuştura
rak içmeğe heveslenen o hain yüz, 
o hain çehre, o hain baykuş nere
de şimdi? 

Niçin saklanıyor? 
Niçin ?Niçin ? Niçin ? 
Hesap versin! Bütün bunların 

sorumlusu o'dur. .Kanayan yara
lara tuzybiber eken G'âur. .Okim-
se eğer çıksın ortaya ve "benimi" 
desin erkekçe... 

Yeter bunca vahşet!.. 
Yeter bü kardeş kavgası!. . 
Yeter bu mezhep çekişmesi! 
Artık bir SON bulsun.. 
Ve bütün bunların sorumlusu 

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

EVET!.. 
Kahraman Maraş katliamının 

sorumlusu o'dur. .Maraş katliamı
na sebebiyet o vermiştir. Ve he
sabını da o verecektir.Biz DOĞUL V... 
isek DOĞULUYUZ, Alevî isek Ale
viyiz , Sünnî is ek Sünnîyiz, Kürt i-
sek Kürtüz,Türk isek Türküz. Biz 
bizeyiz.Kim ne karışabilir? O kış
kırtıcı ajan haddini bilsin ve aklı
nı başına toplasın.. . Unutmasın ki; 

"Biz biliriz bizim işlerimizi 
İşimiz kimseden sorulmamıştır^' 

YAŞASIN DOĞUDAKİ MİLLİ BİRLİK 
VE KARDEŞLİK MÜCADELEMİZ 

-, -



KON 
YEDİ AY ÖNCEKİ TEŞHİS VE YEDİ GÜN ÖNCEKİ SAHNE 

KAHRAMANMARAŞ'DA IIE YAPILMAK İSTENİYOR? 
Tercüman 25 A R A L İ K 1978 PAZARTESİ SAYFA 

(22. Mayıs 1978,HERGÜN) 

Maraş, Birinci Cihan Harbi'ne kadar çoğun
luğu Müslüman Türk'lerden ve azınlığı Ermeni
ler'den oluşan vatandaşların yaşadığı bir kent '-
imizdi. Harpten sonra, İşgalci Frans ız lar r mtah
riki ile devletine başkaldıran Ermeniler de on-, 
larla birlikte şehri terk ettiğinden, ilde yalnız 
Türkler kaldı. Bu Türkler mezhep itibarile i s 
tisnasız sünnîlerden oluşmakta idi. 

O sıralarda Maraş'a.Doğu Anadolu'dakiRus 
ve Ermeni katliamından kurtulabilen bir kısım 
kardeşimiz gelip yerleştiJBunlarm bir kısmı son
radan eski yurduna döndü.bir kısmı ilimizde 
kaldı. Bunların bir kısmı Sünni, bir kısmı ise A-
levî mezhebinden idi. Sünnî olanlar Maraş'lılar. 
ile kız aIID verdiklerinden kısa zamanda çoğun--
luğa karıştılar. Alevf kardeşlerimizle bu şekil
deki evlilik münasebeti çok az olduğundan, onlarla 
akrabalıkmünasebeti nadjrette;kaldı, fakat çok 
partili devreye girişe kadar,on larla daMaraşlmın 
münasebeti çok samimi ve kardeşâne oldu. Kimse 
kimseyi hor görmedi ve kimse kimseden incin
medi. O günlerde bu kardeşlerimizin merkez i l 
çedeki adetleri umum nüfusun ancak yüz"de biri 
kadar vardı. 

Demokrat Parti iktidarından sonra köyden 
şehre göç başladı. Maraş 'a, Pazarcık, Göksün, 
Afşin gibi i içe lerden ve Doğu Anadolu 'dan Türkçe 
ve Kürtçe konuşan bir kısım kardeşimiz daha ge
lip yerleşti , hattâ Varto'dangöç edenler Maraş ' -
da birde köy kurdu. Bunlardan da Sünnf olanlar 
Maraş'lılarla akrabalık bağı kurdular, diğerleri 
akraba olmamakla beraber yine ayrıcalık göze
tilmeden Maraş'l ı larla gül gibi geçindiler, hatta 
devlet dairelerinde eski Maraş'lılardandaha çok 
ve daha iyi mevkilere yerleştiler. Bu arada mer 
kez ilçenin nüfusu köyleri dışında 150. 000'i bu
lurken bunun içerisindeki Alevî kardeşlerimizin 
nüfusu da tahminen beş bine çıktı. 

Bazı siyasî partilerin Türkiye'deki mezhep 
farklarından yararlanmak istemeleri üzerine 
yurdumuzun her yanında olduğu gibi Maraş'da da 
durum değişti. Part i ler Alevî vatandaşlarımızın 
rey vermede muayyen bir partide . toplanmasını 
saelarken,mi iletimizin ve vatanımızın düşmanla
r ı da bu topluluklardan istifade ile gücümüzü a -
zaltmak ve düzenimizi bozmak için yararlanma 
yolunu aradılar. Bir takım asılsız,şayialar çıka
rarak Sünnîlerin Alevî düşmanı olduğunu yaya
rak kardeşi kardeşe düşman etmek ve ezdir
mek sevdasına düştüler. Denilebilir ki,bu hare
ketin Türkiye'de en başarısız olduğu yer, Kah
ramanmaraş ' t ır . Onun için bölücüler hem Ma
raş'lı kardeşlerimizden intikam almak vehemde 
Maraş'daki tasarladıkları anarşik olayların 
korkunç akibetinden malzeme olarak yararlan
mak sevdasındadırlar. 

Bu sebeple Maraş'a okumak kisvesi altında 
bazı militan anarşistleri yollamakta ve G.Antep 
ve Ankara'dan devamlı şekilde gönderdikleri e-

kiplerle bunları yönetip, duvarlara bazı kışkır
tıcı yazılar yazdırmakta ve broşürler dağıtıp 
bazı hassas noktalara patlayıcı maddeler a t t ı r 
maktadırlar. Bu meyanda şahsıma ait yazıhane, 
MHP îl Başkanı'nın evi, Adalet Partisi binası ile 
CHP binasına da patlayıcı maddeler atılmış ve
ya tahrip edilmiştir. 

Bütün bu çabalara rağmen hamdolsun şeh
rimizde bu güne kadar ideolojik mahiyette hiç 
bir ağır suç işlenmemiş, son olayların da yine 
bu şekilde bir d ı ş kışkırtma mahsulü olduğu yo
lundaki inancımız, kesin olarak tekzibe uğrama
mıştır . 

Yıllardan beri Maraş'da yapılan propagan
danın özü,Sünnîlerin Alevileri ortadan kaldır
mak niyetinde olduğu şeklindedir. Buna mukabil 
Sünnî Maraş ' l ı la ra da Alevîlerin tepeden tırnağa 
silâhlandıkları ve bir gün habersizce Maraş ' l ı -
ları Öldürmek niyetinde birleşip teşkilâtlandık
ları söylenmektedir. Bu yüzden iki taraf da e-
linden geldiği kadar silahlanmak istemekte ve 
karşısındakine kuşkulu gözle bakmakta ve sa
mimiyetine inanmamaktadır. . . 

İşte, son olayların tahkiki sırasında polisle
rin bundan evvel bütün Sünnî halka yaptıkları g i 
bi sanıklara işkence yapışları ve bu arada dine 
ve Allah'a küfür edişleri; toplum polisine düşen 
hiçbir Alevîye işkence yapılmayışı.milleti gale
yana getirmiş ve bir avuç şartlanmış kişi kar 
deşi kardeşe ve milleti devlet gücüne karşı ge
tirmeğe çalışmıştır, fi Haziran seçimleri s ı r a 
sında ve Özkan Dede'nin cenaze merasiminde 
dışardan gelen bir grup anarşistin polis kordo
nu altında varlığımıza,birliğimize ve mukadde
satımıza hakaret etmiş olmaları da,mi iletin po
lis içerisindeki bir ekibin art niyetli olduğu yo-
lundaîşüohelerini takviye e tmiş t i r . . . 

Maraş'da anarşi çıkarsa, ne sünni nede « le 
vf kardeşlerimizden çıkar, bir avuç satılmışa a-
let olan ve onlara fırsat veren devlet memuru 
kisvesi taşıyan kişilerden çıkar. Sayın içişleri 
Bakanımız Maraş'a toplum polisi ve komando 
göndereceğine, sokaklarda halka karşı tomson 
teşhir eden ve karakollarda halkımıza işkence 
yapan bir avuç kanun düşmanını hemen Maraş ' -
dan alırsa-hatta bu görevden al ırsa- Sayın Ada
let Bakam 'mız da vazife yapan hâkimi tecziye 
suretiyle, diğer tarafsız hâkimlerimize baskı 
yapmazsa,Devleti ve Milleti için seve seve ca
nını vermeğe hazır olan Maraş'lı, yine Dünya'nın 
en muti ve kanuna en çok saygılı insanı olduğunu 
isbat edecek,Rus zulmünden kaçıp geldiği gün
lerde evinin bir kısmını boşaltıp, karşılıksız i s 
tifadesine teslim ettiği, çoluk çocuğunun nafaka
sını yıllarca bölüştüğü Alevî kardeşleri ile yine 
omuz omuza,birlikte huzur içinde yaşayacak
lardır. . .. 

M. Yusuf OZBAŞ 
Kahramanmaraş Milletvekili 

ELAZIĞ'DA MALATYA'DA MARAŞ'DA 

Bir kurşun var ciğerimin başında 
Durdukça kanıma işler zehiri 
Kahpe düşman kendi çıkmaz karşıma, 
Tetikte kardeşin parmak izleri!.. 

Elazığ'da Malatya'da, Maraş'da: 
Kabil'in elinde Habil'in canı. 
Bayrağım yarıda, bayramım yasta 
Düşündükçe donar insanın kanı. 

Yıkılan yakılan milli servetim 
Yüreğim kan ağlar, iliğim erir. 
Kadrin pençesinde inler ..milletim; 
Bir kurşun sıkılır, kırk şehid verir. 

.Şefkatimden almış kardeş gücünü, 
Barut fıçısında vicdan, merhamet. 
Düşman olsa tez alırdım öcümü, 
Dört kuduza dalanmazdı, bu millet!.. 

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

Bir kurşun var ciğerimin başında, 
Durdukça kanıma işler zehiri. 
Kahpe düşman kendi çıkmaz karşıma, 
Tetikte kardeşin oarmak izleri! 

ÖMER ALBAYRAK 

[SjKÖŞEBAŞl Oö2 e 

«OY MARAŞ OY...» 

H alit BinVelid'in İslama açtığı Maraş.. Selçuğun, 
Dulkadır'ın, Osman'ın, Sütçü Imam'ın, Aslan 
Bey'in Maraşı... Evliyalar yatağı... "Evliyalar 

adağı".. Yaktılar seni... Yıktılar seni.. Kaç senedir 
uğraşıyorlardı.. Nasıl da tahrik ediyorlardı.. Kaç sene 
önce "Aman Maraşhlar tahriklere kapılmayın" diye 
yazdım.. "Yazıyı okumasaydık vaziyeti anlayamazdık, 
neler olurdu" diye cevap verdiniz, tahriklere kapılma
dığınızı gösterdiniz. 

Amma nihayet Ecevit zihniyeti, CHP zihniyeti, 
eskisiyle, yenisiyle birleşerek muradına nail oldu.. 
Kahramanmaraş'ı yaktı., öğrendiğimize göre öldürü
len iki solcu öğretmenin namazını "biz klimayız" 
diyenler öldürülünce hadiseler başlamış., işte CHP laik 
zihniyetinin ilk sakameti. Bu CHP laikleri- O öğretmen
ler öyle mi idi, değil miydi onu Maraşhlar bilir-ömürleri 
boyunca dinle, imanla, namazla, niyazla, namaz 
kılanla, camiyle, cemaatle/ ezanla alay edecekler 
derste masum çocuklara "ADahtan şeker isteyin bakm 
verecek mi, veremez çünkü yok, amma bakın ben 
varan ve size şeker veriyorum" herzesini savuracaklar 
ve sonra ölünce gelip saltanatla musalla taşma 
kurulacaklar "Namazımızı küm" diye.. Onun din 
aleyhinde bulunmak hakkı var da, cami cemaatine, 
cami cemaatinin dinine sövmek hakkı laiklikte var da, 
cemaatin onun namazını kılmamak ve imamın "İyi bilir 
misiniz?" sualine "Hayır, iyi bilmeyiz, Müslüman 
değildi, din düşmanıydı, Allah'ı insanlar yarattı, 
derdi" demek hakkı vok mu? 

E cevitin babasının CHP'sinin laiklik zihniyetine 
göre yok idi... Ecevitin CHP'sinin zihniyeti ise 
daha da ilerlemiştir. Tatbikatı ise işte ortada. 

Memleketi "Sol" kepçe ile iyice karıştırmış, "eylem" 
ateşiyle iyice kızıştırmış, "Toprak işleyenin, su 
kullananın" biberi ile iyice acılaştırmış ve marksizmin, 
leninizmin, maoizmin fokur fokur kaynadığı üzeri 
antifaşizm kapağıyla kapalı bir kazan haline getirmiş
tir. 

Hadiselere bakınız... Hümi Soydan isimli namuslu 
ve vatanperver CHP'li senatör gidişin ihanetini anladı 
da MHP'ye geçti diye önce evi yakılıyor, sonra kendisi 
şehit ediliyor. Kimler tarafından; "Türkeş> davadan 
döneni vurun "diyecek kadar faşisttir" diye MHP'nin 
kapatılmasını isteyenler tarafından.... Evet, bu kafa, 
bu zihniyet, bu vicdandır ki Kahramanmaraşı bu hâle 
getirmiştir. Ve şimdi bu kafa kalkmış ekranda milletin 
gözünün içine baka baka, nanik yapa yapa, "Meztop 
meselesi Maraşı bu hale getirmiştir" diyor.. Behey akü 
ve vicdan düşmanı.. Mezhep asırlardır vardı.. 
Kahramanmaraş Fransızlara tek bir bilek ve yürek gibi 
karşı koyarken de vardı.. Bundan yirmi sene önce de 
vardı. Amma bu hâle onu getiren sol azgınlık, CHP'nin 
iktidara gelmek için her çareye baş vurması, herkesi 
kışlartması oldu. Cumhurbaşkanı "sinsi planlardan" 
bahsediyor. Kim demiş sinsi. Apaçık.. Bundan onüç 
sene önce "Şah İsmail" gecesi yapanlar sağcüar 
mıydı? Yazanlar bizler miydik, yoksa şimdi "Maraş'ta 
Sağ Terör" diye manşet çekenler miydi? Şah İsmail 
nerede, solculuk nerede? Bunların aleviliği nerede? 

Ve bu zihniyetin acı politik tatbikatı "Devlet 
Güvenlik Mahkemelerine lüzum yok" "Sıkıyönetime 
lüzum yok..'.' "Sadece milliyetçi kıyımına devam.. 
Faşistlere hücum" ve işte Maraşı böylece yaktüar.. 

V e ekrandaki simaya bakınız "Herşeye karşın 
hükümetimiz sapasağlam ayaktadır" diyor.. 
Bütün derdi o. Sandalye. Koltuk.. Yani Maraş da 

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

Hayır pişkinlik o kertede ki şimdi de kalkmış 
"Aman herkes kime sözü geçerse onu sükûnete 
çağırsın" diyor.. Barış güvercinine bakınız. Daha 
önceleri, en küçük hadise oldu mu taraftarlarını 
kıyama çağıran sen, şimdi beceriksizliğini, ycnlışhğını, 
hatalarını başkalarına temizletmeye uğraşıyorsun., 
ha... 

E vet olanlar acıdır. Çok acıdır. Akıl dışıdır, ölenler 
bizim canlarımızdır. Akan kanlar bizim kanlanmız-
dır Bunları memlekete komünizmi getirmek ist ey en

lerden başkası sevinçle karşılayamaz.. Hattâ, koltu
ğundan başka hiç bir şey düşünmediği bir daha ortaya 
çıkan Ecevit bile kevinememiştir bu hadiselere.. Ve 
herkes sözü kime geçerse bu işin çaresini söylemeli, 
istemelidir:, fcte ben de Rahşan hanıma söylüyorum. 
Sözüm geçer mi geçmez mi bilmem.. "Kocanızı istifa 
ettiriniz, yoksa bu mobih/aseverlik, bu koltuk aşkı 
herkese pahalıya mal oluyor görüyorsunuz"... Ve 
herkese sesleniyorum "Bu hükümeti indiriniz" "Ya 
meşru alternatif?" diye soruyorsanız cevabını vereyim 
"YÜCE DİVAN" 
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kültürlü, tecrübeli kalem sahiplerinden Bur
han Felek bu çekişmenin kimseye faydası 
dokunmayacağını,Türklüğe ise çok zarar ge-
tireceğini,Hırıstiyanların arasındaki mez
hep farklarını kaldırmaya çalışırken, bizim 
bunları körüklememizin çok büyük yanlış ol
duğunu, Müslümanların sayısını artırmak ye -
rine azaltmağa çalışmanın büyük vebal ve 
günah olduğunu,büyük bir isabetle belirti
yordu. . 

0 gün gerçekten mezhep çatışması yok-

Kabuk bağlamış asırlık yara,kaşınarak de Alevilerin dostu ve koruyucusu kesilmiş 
kabuğu kazınarak yeniden kana ti İdi. Türkiye-^ ilericilikten, sosyal adaletten, Alevîlerin 
gi yıkabilecek istidat gösteren bu mesele haklarından söz ediyorlar.Diğer taraftan, 
üzerine sistemli şekilde gidildi. Vaktiyle Aleviliği bir inanç sistemi,bir Türk ve Müs-
bunu ingilizler yapıyordu. 1919 'larda, Orta-- lüman inançları manzumesi olarak ayakta tu-
Doğu'da bulunan İngiliz kuvvetlerinin ileri tan dedelik müessesini yıkmağa Çalışıyorlar 
gelen bir kumandanı, Lord Gürzon'a gönder- Bunu da sinsice, Alevileri kuşkulandırmadan, 
diği raporda, bn çevredeki Şiîlerle Şünnî~ şüphelendirmeden,uyandırmadan yapıyorlar, 
ler arasında eski bir geçimsizlik: ve soğuk- Yıllardır, solcu gazetelerde,Idedelerin, efen— 
luk bulunduğunu, bunu daha da kızıştırarak» dilerin, fakir Alevî köylülerini sömürdükle-
lehlerine kullanabileceklerini bildiriyordu, rine dair pek çok yazılar yazdılar ve bil-
Aynı konuyu daha sonra komünistler daha ko- hassa solcu gençleri,seminerlerle bu konuda tu. Tahrikçilerden hiç bir makam hesap sor-
lay kullandılar.Biliyorlardı ki ekonomik yetiştirdiler.Artık pek çok köyde,dedelerin mamışti.Bugün de sorulmayacağı gibi gerçi 
mesele tek başına düzen değişikliği için otoritesi sıfıra indi.Bir aşık kalktı, "Ne bugün bir mezhep çatışması yaratılmıştır, 
yetecek tahrik unsuru değildir.İşin içine hoca, ne dede" dedi.Dedeliğin yıkıldığı köy- Töb-Der denen teşkilatın Moskovadan Bizim 
aldatılmış işçileri,topraksız ve az toprak- lere,kollarını sallaya sallaya girdiler.Ar- Radyotian emir aldığı CHP nin de bu işe ka
il köylüleri sokarak şehirde ve köyde sınıf tık bu viranede baykuşlar tüneyebilirdi.De- tıldığı ileri sürülmüştür.Bunun aslı umarız 
kavgası yaratsalar da bu yetişmezdi. Millî ğil mi ki, ki araştırılır.Fakat gözlerimin önünde oları 
güçleri,millîbünyeyi yıkmağa kâfi gelmezdi. Alevî köylerine böyle girdiler. 1960 İse şudur: Doçent unvanı almış Maliye ba
sını f kavgasının yanına mezhep ve ırk müca- dan sonra,bu işe sıkı sıkı sarıldılar.İlhan kanlığı yapmış bir kimse,CHP Genel sekreter 
delesini eklemek gerekirdi.Bunu yaptılar; Selçuk'un ve Çetin Al tan'in pek çok yazıla- yardımcısı Deniz Baykal Millet Meclisi'kür-
hem de çok akıllıca Sünnî Türk'lerin asır- rı çıktı.Geçen aylardaki Malatya hadisele - süsünden okumamış olsun,okumuş olsun birlik 
•lık peşin hükümlerinden, taassubundan fayda- rini papuç gibi harf ler le: "Vurun kızılbaş- ve dirlik isteyen ve sola karşı olan her -
lanarak, Alevîler'e olan sevgisizliği yay- lara,dediler" başlığı altında veren Cumhu- keşi "dar kafalılıkla" itham ederek korkunç 
gmlaştırma gayretleri gösterdiler. Alevî riyet Gazetesi, on yıl öncede aynı konuda bir mezhep kışkırtıcılığı yapmıştır. Türk 
Türklerin Sünni Türklere karşı olan asırlık yangına körükle gidiyordu.1966 Haziranında milletinin mezheplere bölünmesinden, mezhep 
öfkesini kin hâline getirmeye uğraştılar ve Muğla'nın Köyceğiz kazasına bağlı, Ortaca kavgasına düşmesinden zerrece fütur gefir-
muvaffak da oldular.Ondan sonra mezhep kav- Nahiyesinin iki köyü arasında bir arazi ih- meksizin"Kerbelâda Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin'i 
galan yaratmak için her vasıtayı meşru say- til'âfı olmuştu.Bu köylerin biri Sünnî,diğe- öldüzenler bunlardır" demiştir, diyebilmiş-
dılar. ri Alevî idi.Cumhuriyetle, YeniGazete gün- tir.Bilgisiz mi idi,yalan mı söylüyordu? 

Komünistler,planlı bir çalışma ile, lerce neşriyatta bulundu,fırtına koptu. Me- Kerbelâ faciasını yaratanların Türkler ol-
Alevî köylerine el attılar.Pek çok Alevî selâ,13 Haziran 1966 tarihli Cumhuriyet'in mada.ğmı Yezid'in etrafındaki Araplar oldu-
gencini ve aşıkları (saz şairlerini ikandır- başlığı şöyle idi: "Mezhepler arasındaki ger- ğunuf Türklerin o tarihte Orta Asyafda ol-
dılar.Çünkü şirinlik muskası takarak gitmiş- ginlik devam ediyor" 12.6.1966 Yeni Gazete- duklarını ve henüz müslümanlığı bilmedikle-
lerdi.Ustaca beyinleri yıkadılar.önce Sün- nin başlığı şöyle idi."Sünnî-Alevî kavgası rini ve Sünnî Türklerin de Alevî Türkler 
nîlerin kendilerine üvey evlât muamelesi tehlikeli bir hal aldı.Alevileri Türk düş- kadar Kerbela'nm acısını duyduklarını bi-

manı ilan eden Sünnîlerin teşkilatlanması lebi lirdi.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 Cumhuyriyette şöyle verilmişti: " Muğ- d i n i almış Türk vardır.Bu tahriki, bu kor
la'da Sünnilsrle Aleviler çarpıştılar" 15 kunç körüklemeyi, tpekçizâdelerin televizyon 
Haziran 1966 tarihli Cumhuriyetin birinci ye radyosu da binlerce defa büyüterek verdi* 

rici, yobaz ve emperyalizmin işbirlikçisi • sayfasının yarısı bu konuya ayrılmıştı. Eskileri gibi bunlardan da hesap soracak 
dirler" dediler ve köylerde taraftar kâ- İki resim basmış.Resmin birinde elinde çif- Çakmayacak sanırız. 
zandılar.Elde ettiklerini yetiştirdiler.Bu -te ile genç bir kız.Resmin altındaki yazı: 'Bizim duyduğumuza göre, Malatya'nın 
yetişen gençler, ismen Aleviy aslında solcu "Alevî kızı nöbette "ikinci resimde önce kız Alevî köylerini dolaşan militanlar "Şamdan 
idi.Muhammed-Ali'nin yolundan çıkmış, Marks silâhsız duruyor,silahını başka bir kadın kamyonlar dolusu Yezid'in getirildiğini" 

almış,resmin altında şu yıkıcı sözler var söylemişler veya köylülen öyle anlamış ne 
"ORTACA'DA ŞÎMDİ-ELİ SİLAH TUTAN HER YAŞ- kadax eahil ve saf köylüler ki bu kelimele-
TAKİ KADIN KIZ DA NÖBETE GİRİYOR.İŞTE BUN- r i n mânâsını bilmiyor ve doğruluk derecesi-
LARDAN BÎRİ DAHA" Bu korkunç tahrik,çok te- n* ölçemiyor,Şehirde ise Sünnîler arasında 
sirli olmuştu.Malatya Alevilerinden bir öğ- camilere dinamit koyulduğu yolunda haberler 

bağdaşabilir şeyler olduğunu telkin ettiler, rencimiz yanımıza gelip ağlamış."Biz Turk yayılmış.Hava böyle hazırlandıktan sonra 
Bize Yozgat'tan selâm gönderen Türklük aşı- değil miyiz," Biz bu memleketin çocuğu de- b i r kıvılcım yeter.,. 
ki Müslümanlığı seven dostumuz bile solcu- gilmiyiz diye döğünmüştü.Biz sonradan öğ- Şimdi biz Alevi Türklere sesleniyoruz 
luğun ilericilik ve sosyal adalet demek ol- rendik ki bu resimler tarladan dönen Alevî düşman bizi bölmekten bir an geri kalmaya-

\ duğunu söyleyebilecek hâle gelmiştir.Düşün^ kızlarin,köylü kızların resmidir. Nitekim çaktır.Siz aklınızı başınıza toplayınız... 
memektedir,bilmemektedir ki,bütün sol dokt- aynı gazeteler,günlerce yaptıkları yayını Kardaş olduğunuzu Türk olduğunuzu, Müslüman 
rinler sosyal adaleti bir sömürme vâsıtası yine kendi yazılarıyla yalanlamış oldular, olduğunuzu unutmayınız. 
olarak kullanmaktadır'-Ergeç hepsinin vara- Meselâ 16 Haziran 1966 tarihli Cumhuriyettin Dostunuzu, düşmanınızı iyi biliniz, 
cağı yer olan komünist cemiyette insanların birinci sayfasında Muğla Valisi Hasan Basa- Solculara aldanıp kapılmayınız.Yalan propa-
bütün mal ve mülklerinin zorla alındığı an nm bu konuda Anadolu Ajansı aracılığı: ile Cundalarına ve kışkırtmalarına kapılmayınız* 
sosyal adalet geçmişe ait tatlı bir hatıra yaptığı açıklaması veriliyordu.Bu konuda Haln ve bölücülere yüz vermeyiniz.^ 
olarak kalacaktır.Haklı olarak bilmemekte, Muğla Valisi şöyle diyordu:"Bu Ortaca'nin Sosyal adaleti,solculuk değil, mil-
bilememektedirler ki( sosyalizmler hele Marx- iki köy halkı arasında, bir r ı iktisat sistemi halleder. "Ülüş'ü payı 
ist sosyalizmbütün milli ve manevi değer- arazi meselesinden çıkan ihtilaftır." Olay kömbesi,lokması hayır'ı" üç bin yıllık Türk 
lerin düşmanıdır- dîni afyon sayar. Sünnilik bir Alevî-Sühnî meselesi değildir.Bu konu- sosyal adalet ve sosyal dayanışmasına mi-
kadar Alevîlikte onlar için baş düşmandır, da çıkan naberier maksatlı ve yalandır. 22 rasçı olan Alevî Türk, Marks'a ve beş paralık 
Nitekim,Rusya'da böyle olmuştur.Muharrem a- Haziran 1966tarihli Yeni Gazetedeki şu ha- solculara sosyal adalet için el açacakf on-
yinleri,kurban kesmeler,adaklar,bütün diğer berde,önceki yazılanların hepsinin yalan lardam dilenecek hâle mi geldi? Biz kendi-
inançlar ve tatbikat Önlenmiştir.Hacı Bek- olduğunu ortaya koyuyordu.Haber şuydu: "Köy- mize gelir,Sünnişiyle,Alevisiyîe birleşir, 
taş veli'nin piri olan Hoca Ahmed Yesevi'- ceğiz kaymakam vekili ilâ Ortaca Belediye kendimize dönersek,Millî iktisât sistemini 
nin türbesi dinsizlik ulüzesi haline getiril- Başkanı ve Ortaca imamının da katıldıkları de yaratırız.Birliğimiz, iç ve dış düşman-
meye çalışılmıştır.Birçok yerleri yakılıp toplantıda köylüler tarla anlaşmazlığının l a r ı çatlatır.Aklınızı.başınıza alın. 
yıkılıp, yerle bir edilmiş ihtiyar bekçiler hızla ortadan kaldırılmasını , anlaşmazlığın Ey .Alevî ve Sünnî Türkler,vatan elden 
"parazitler,ekonomik sömürgeler, tüccarlar" gazeteler tarafından büyütülmemesini ve yan- gidiyor: Son müstakil Türk Devletini, Türk 
gibi sıfatlarla itham edilerek 
yerlere sürülmüştür.Bunu yapanl 

ettiğini,ikinci sınıf vatandaş gibi davran
dığını söyleyip bundan gerçekten üzülüyor-
müşçasma bir havaya hüründüler. Alevîlerin 
gönlünü çaldılar, onlara "Sünniler yaptıkla
rı iftiraları bize yapıyorlar.çünkü biz 1-
lerici ve sosyal adaletçiyiz.Onlar ise ge-

ın Lenin ve Mao'nun yolunb düşmüştü. Ama 
köyde kentte de, Alevî olduğunu söylüyor, A-
levilik adına çalıştığını iddia ediyordu. 
Güçleri arttıkça,solculuklarını açıklamağa 
başladılar.Köylüye Alevîlikle solculuğun 

, bilinmeyen lış istikâmete yöneltilmemesini istemişler^ kalesini yıkmak istiyorlar.Ayrılığı kaldı 
lar,Türkiye'- dir." Bir kaç gün sonra,Cumhuriyetin akıllı rm.Birleşin.Sünnî Türküyle,Alevi Türküyl 

bütün canlar bir olsun... 

EMPERYALİZMİN DOĞU ÜZERİNDEKİ EMELLERİNİ KURSAĞINDA BIRAKACAĞIZ 
KAHROLSUN EMPER YALİSTLER VE ONLARIN TÜRKİYE 'DEKİ UZANTILARI 
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BAYRAM ET HAYDİ KUCAKLAŞ 

ALEVÎ SÜNNÎ KIZILBAŞ 
* Saz ve söz ehlinden hır garip ozan 
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Afansl İ v biate, SÖZ i»zi*n, 
¥iifefc yalcan ba köz bizim 
Şu karî, bu eas-by öz .bizon-.-. 
A p t de(îMi aynî kamaş 

İyadan feaş apr Nya,. 
ülyan ey Öpız'üm ssıyöî 
EJed©., baba:, ar»©a,. dayı-.. 
Baymam et, iaydi fcUM&ş 

AlsSfli Sünnî Kjzflbâşl 

«l«A2İ YlliBlBIRS 

, — - ) 

ASLIMIZ 
VE 
NESLİMİZ BİRDİR 

"Hepimiz biriz,, hepimiz biliyoruz ve 
söylüyoruz ki, dinimiz ve diyanetimizr* as
lımız ve neslimiz birdir. Bizim içimizde- ay 
rılık-gayrılık yok tur.Hep imiz biriz, karda-
şız. Her kişinin beş-on oğlu olur. Birinin 
adı Hasan, birinin adı Ahmet,birinin Hüse
yin, birinin'Mehmet olabilir, fakat hep bir 
insandırlar.Hepsi bir- ananın, bir babanın 
oğludurlar.Biz öyleyiz.Ayrımız-gayrımız yok 
tur. Dinleri, diyanetleri birdir.Ama düş
manlar bizi birbirimize saldırtmak için tu
zaklar kuruyorlar. Sen söylesin, ben böyle
yim diye hiyle yapıyorlar. Biz kardeşiz bir
birimizle öğünürüz.. Tanrı birdir. Muhamvt&d 
Onun elçisidir. Ve Tanrı doğruların yardım
cısı dır. 
(Bkn.M.Goloğlu,Cumhuriyete Boğru) 

• • 
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"İslâm Ansiklopedisi'ndeki 
MKürtler'1 maddesinin etki
sine kapılarak bölücü yayın
lara başlayanlara ithaf olu-
nur" -

Fazla söze lüzum görmeden, 
tenkidini yapacağımız İslâm An
siklopedisi 'tideki "Kürt ler" mad
desindeki görüş le r i ,Rus propa
gandacısı ve Petersburg (Lenin
grad) i l imler Akademisi üyesi 
Vlademir MİNORSKY tarafından 
yazılan bu yazıyı ele alalım ve 
ilmi bir yönü olmayan bu yazıda
ki safsataları sergileyip, m e s e 
lenin köküne inerek, gerçekleri 
b i r b i r ortaya çıkaral ım. 

Tarafs ız görünmeye çok d i k 
kat ettfği sezilen bu "bilgin" dip
lomat, KÜRTLER hakkında dü
şüncelerini açıklamaya baş la r 
ken, o da "bu konuda henüz gene l 
bir inceleme yapılmamış olduğu
nu, a raş t ı rma la rda kullanılan 
yolların ayrılığını" belirttikten 
sonra, başlangıç ve özet olarak; 

"Kürt ler ' in İranı kavimlerden 
sayı lması , ırkf olmaktan ziyade 
dil ve tar ih mutalarına dayan
maktadır . Bunların bedeni vasıf
ları yer yer değişir . Bununla be 
raber Kürtler ' in merkezf saha
ya yerleşmelerinden evvel,bura-
da is imler i kendi lerinkine ben
zeyen KARDU, fakat başka men
şe ' l i bir kavim yaşamış olduğu 
ve bunların sonradan İran men
şe' l i Kürt ' ler ile kar ı şmış bu
lunduğunu i ler i sürmek de müm
kündür" demektedir . (İslam An
siklopedisi, Fa. 68 sf. 1098-2). 

Bu kısmın üç noktası üzer in
de durmak gereki r . 

I- Asıl bölgede oturanların, 
yani KAPDU'larm Kürt olmadığı 
yalnız is imlerinin Kürt ' lere ben
zediği, fakat başka menşe ' l i bir 
kavim olduğu. 

2-r-Kürtlerin doğudan batıya 
yayıldıkları ,yani İran menşe ' l i 
oldukları hissinin ver i lmesi . 

3 - Bunların ı rk bakımından 
değil ancak dil ve tar ih bakımın
dan İran menşe ' l i kavimlerden 
sayıldıkları ilk görüş olarak o r 
taya konmaktadır. 

Bu üç noktaya kısaca temas 
edelim. 

i. KARDULAR 'm artık bugün
kü Kürtler olmadığı konusu an
tropoloji, etnoloji bilimlerinin 
gün geçtikçe i ler lemesi ve bulu
nan yeni târihi belgeler k a r ş ı 
sında inkar edilemeyecek bir 
gerçek hâline gelmiş t i r . 

Bu yolda yapılan incelemeleri 
KON'un gelecek sayılarında ya
yınlayacağımız veKARDUIAR'in 
kimliklerini açıklayacağımız i— 
çin, burada üzerinde durmayaca
ğız. Yalnız şunu bel ir tel im ki, 
KARDULAR'm torun l a n bugünkü 
Kürt toplulukları arasında pek az 
da olsa hâlâ yaşamaktadır . 

2. Kürtler ' in doğudan batıya 
yayıldıkları, yani İranı menşei li 

RUS YAZAR] 
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İSLAM ANSIKLOPEDISIND 
TENKİDİ VE 

oldukları iddiası; Bu konuda bu
gün tamamen aydınlataBUŞic-Ima-
dığı için kesin değildir.,Şu bir 
gerçekt i r ki ,milât tan önceki in
sanların torunları-bugün- hâlâ o 
yer ler in tek sahibi ^deği l lerdir . 
Göç yolları üzerinde bulunan bu 
bölgede zamanla o kadar değiş
me ler o Imu ştu r ki, bu rada der li 
toplu b i r ırk, di l, töre ve görenek 
aranamaz. Ancak küçük küçük böl
ge ler, hattâ teker teker oymaklar 
üzerinde incelemeler yapılmadık
ça genel bir hükme varı lamaz. İ-
ran'dan mı, Kafkaslar'dan mı, Bal 
kanlar 'dan mı geldikleri ancak bu 
yoldaki a raş t ı rmala r la belli ola
caktır. Türk olmadıklarını kabul 
ettiğine göre, doğudan g e l m i ş l e r 
dir demekle İranlı veya Hintli o l 
duklarını belir tmeye çalışan bu 
görüşün hiç b i r dayanağı yoktur. 
Bütün göçler doğudan batıya, ama 
hiçbir zaman bunların kökü İran 
değildir. 

3, MİNORSKY de bunu bildiği 
için, "bunların rrk bakımından de
ğil di l ve tar ih bakımından İranı 
kavimlerden sayıldıkları" yoluna 
sapmışt ı r . 

Bugün ı rklar ın yalnız dil b i 
limine dayanarak ayrı lması yolu 
art ık eskimiş bir usûldür. ARÎ, 
SAMÎ,URAL-ALTAY, HİND-Û AV 

-RUPAT gibi dil ayı r ımlar ı , hiçbir 
zaman bir ırk göstermediği gibi, 
bunlardan Hind-ü Avrupai" toplu
luğuna giren Osk, Lâtin,Seltik,Ga-
letik, Beritanik gibi daha küçük 
dil bölümleri de yine bir ı rk*gös
te remez . 

CHAR LFS - SEİGNOBUS 'un "Av 
rupa Tarihi"nde (sf. 16) belirttiği • 
gibi "Ecdatlarının dilinden başka 
b i r dille konuşan kavimlerin m i 
sâli pek çoktur. "Frans ız la r , Ma
car la r , Bulgarlar nası l ana dil le
rini tamamen kaybeÇnişlerse, 
Kürt ler 'de yar ı yarıya kaybetmiş 
olabil ir ler . Bu onların İranlı bir 
kavim olarak tanınmalarına sebep 
olamaz. Aslında bunların İranlı 
bir dil kullandıkları da i leri sü
rülemez. Türkmenler yanında o-
turanlarda Türkçe, Araplar 'a ya
kın oturanlarda Arapça, İran sınır 
larında Farsça sözlerin bt" diller 
de çoğaldığa görülmektedir. Evli
ya Çelebi "Seyahatname"sinde 15 
lehçe farkı saymıştır.MİNORSKY 
bile birbirinden çok farklı, fakat 
her biri ayrı ayrı F a r s dilinden 
büsbütün başka karekter taşıyan 
birçok dil toplulukları saymakta
dır . 

MİNORSKY, Kürtçe'nin İran 
dillerinden konuşma, ses , şekil ,na 
h$v, kelime ayrıl ıklarını b i re r b i 
r e r gösterdikten başka " Kürtçe, 
Farsça 'dan tamamen ayrı bir ma
hiyet göstermektedir" kanaatine 
vardığı halde, nasıl olurda ırk ba
kımından değilse de, dil bakı
lırımdan İranı bir kavim sayıl ı r , 
diyebiliyor? 

Târih yönünden; Kürt ler ' in 
ancak Arap istilâsından sonra ad
ları sık sık işit i lmeye baş lamış 
t ı r . Gerçi bundan önce KARDUKH 
KORDİKH,GORDUENE, KORÇEKH 
KARDAKA gibi birbirine yakın 
sesli adlara bugünkü Kürtler ' in 
bulunduğu bölgenin ancak BOH-
TAN suyu etrafında,nihayet VAN 
gölünden DİCLE'ye kadar uzanan 
dağlık ve küçük alanda ras t l ıyo
ruz. 

Kürt adı anılmayan milâttan 
önceki 5 ve 3. yüzyıllar arasında 
ki çağlarda İran büyüklüğünü kay 

betmiş, İskender istilâsından son-r 
ra , zaman zaman Türkler elinde, 
kalmış, hele Arap i ' istilâsından 
sonra da Harezm(Harzem)' liler, 
Cengizl i ler .Timurlular , Selçuk
lular birbir i peşine bütün İran'a 
hâkim olmuşlardı .O hâlde târ ih 
Kürt ler ' i tanıdığı çağlardan ber i , 
İran sönük ve hâkimiyeti yokJFraİ-
de iken, nasıl olurda târih yönün
den bir İran kavmi sayılabil ir? 

Kürtler hakkında bugüne ka
dar yayınlanan ve özetleri İslâm 
Ansiklopedisi'inde öne sürülen a-
raş t ı rmala ra bir göz gezdirel im. 

"Milâttan 2000 sene öncele
rine dayanan iki ^ümer eşik taşı 
bulunmuştur. Bu taşlarda THU-
REAU,DANGİNbir KAR-DA-KA 
ismine ras t lanmışt ı r . Bu memle
ket DR İV ER 'in VA N G Ö LÜ' nün 
güneyinde gösterdiği SU taifesi 
yanında bu Umuyordu." 

Burada KAR-DA-KA diye o-
kunan sözün aslının KAR-DU-K 
olması daha doğrudur. Çünkü K-
lâsikîterin yazılarında bu ad her 
yerde KARDUK, KARDUKH,KAR-, 
DUENE,KARDUÇİ şeki l ler inde 
geçmektedir. Gerçi "ün" lü s e s 
lerin birbirinin yerini aldıkları 
her zaman görülürse de;SUBAR-
TU, ZİGURTU,ÎMARTU,MAHAL 
TU, v. b. gibi o çağların komşu 
devletlerinin ad larında görülen DU, 
TU, U gibi ekler, "yurt" anlamı 
vermekte ve sözün kendisi bun
lar atıldıktan sonra ortaya çık-" 

inaktadır. URAR, KAR, SUBAR, 
İMAR, MAHAL gibi ki, bunların 
böyle bir ek almamış serbest 
hallerine bugün de rastlarrmâkta-

Dr. A. VON GABAİN, (II. T. T. 
K. sf. 909'da) "Türk Hun Müna
sebetleri" konusundaki konferan
sında bu "TU" ekinin, Moğollar '-
da sıfat son eki olduğunu gös te r 
mektedir. 

Bu hâle göre KARDU; KAR 
memleketi , İMAR TU; İMAR mem
leketi veya yurdu anlamına gel 
mektedir. 

Eski Türkçe 'de K harfi ço-
&$l,veyahutta şimdiki Türkçe 'de 
olduğu gibi,mekân veya nisbete^-
ki olarak kullanılmaktadır. ( Zeki 
Velidi Toğan, Umumî Türk T a r i 
hine Gir iş , -sf ,37} "Konmak" tan 
konak, "tünmek"ten tünek," oy
m a k t a n oyuk, "kaymak"tan ka
yık, ve bunun gibi mekân(yer) ve 
âlet veya nisbet anlamlarına da 
geü r , 

Fin-Ogur di ilerinden Macar
ca'da, Orta-Asya ve İran di ilerin
de "ik" çoğul ekidir. 

AVESTA'da,TÜRK kel ime
sinin-TUR kökünün çoğulu olarak 
"ik" eki d'Ie biten diğer kavim 
is imler i ile beraber getirildiği 
görülmüştür. (Z. V. Togan, aynı 
e se r , sf. 37). 

TÜRK sözünün "TÜR" kökü
nün çoğulu olarak açıklanması da 
bunu göstermektedir . Bu bakım
dan KARDUK;KARLILAR YURDU 
anlamındadır. 

SU taifesine ge linçe Curada
ki SU sözünün zamanla en az de-' 
ğişmesi gerekir . Nitekim Akatça' 
da da SU, Su ve nehir anlamında
dır . (I . T. D. T. K. sf. 116 ) 

ŞEREFNAME'de de, Bitlis 
bölgesinde de SÜY KALESİ'nin a-
di geçmekte olduğuna göre bura
daki SU taifesinin Türkçe'den ad 
almış olacağı şüphesizdir. SÜY/ 
SUY KA LEŞİ 'de SU TAİFESİ' ne 
ait bir kale olsa gerekt i r . Çünkü, 
Türkçe'nin değişik konuşma dil
lerine göre "su" sözü; suy, suv, 
sub, suf söylenişlerinin kısalmı-
şıdır. 

Elam, Sümer, Akat ' ların "Su
baru" veya "Subartu" adını ve r 
dikleri kavme Asurlular da " Su
bartu" demişlerdir . 

Maspero'ya g ö r e , " Subartu-
lar" , Asurlular çağında KARACA-
DAG üzerinde ve yamaçlarında 
"Habur" ve "Balık" suları a r a -
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sında otururlardı . 
Şemsettin Günaltay, (Tarih, L. 

47»de)"SUBARULAR,Sumer, E-
lam ve Akatlar gibi TURAN as ı l 
lı o-lup aynı zamanda gelmişler ve 
oturdukları yere jgöre "Subari/Su • 
eriM diye adlandın imiş la rd ı r "d i -
yor, Z. V. Togan'da bu görüşü 
benimsiyor. Fakat öyle sanıyoruz 
ki, bu "ar"-ekini "Er" olarak ele 
almak doğru olmayacaktır. Çünkü 
Türk kavim adlarında, ses biruği 
kuralına uyularak; a r , er,ir,Tnr,;ıır 
ile sonuçlanan,o kadar çok Türk 
u lus, oymak, boy, adı vardır,ki bun 
ların hepsini " e r " sözcüğü ile a-
çıklamak aoğru olmaz. Bunlardan 
bâzıları SUBARU/SU-ERİ, GO-
GAR/GÖK-ER, ACAR/AC-ER ve 
B. G. kökü, baş libasına bir anlam 
'taşıyan birçok sözlerde ,"ER" İle 
biten sözlerde bile bâzan bunu ER 
anlamında ele almak güç olur, 
Sümer, Kimer, Mişer , İbe r ,Se te r ' 
de olduğu gibi. Bundan başka e r , 
i r , diye de söylendiğinden; Hazir, 
Sabi r , İmir ,Gamir . sözleri de ko
lay kolay ,1ER" ile açıklanamaz. 
Yine; İtimar, İş tar , Bulgar, Kan-
kar, Balkhar, Kaşgar, Korbar v.b. 
gibi daha birçok "AR" ile son bu
lan uruklara da aynı kuralı uygu
lamak zor olur. 

Bu feklerin anlamını, belki 
bilmeyerek ilk bulan da Sümer 
eşik taşındaki KAR-DA-KA' nm 
yerini gösteren DRİVER olmuş
tur. Su taifesi diye adlandırdığı 
bu uruğun "Sup" kavmi olduğun
dan şüphe yoktur. (Basri Konyar, 
Diyarbekir Târ ihi , sf. 50-55) 'SU, 
SUP olduğuna göre ( Divan-ı Lü
gat 'it Türk, Dizin sf. 543.), taife 
diye belirtilen "a r" ekini almak
la Sup; Sup-ar (Subar) yani ' tSuu-
ruğu" adını a lmışt ı r . 

Bu eki almış birçok Türk u -
rukları vardır . Macar,Tatar ,Ha
zar , Bulgar, Avar, Kaçar, Afşar, 
Kabar, Tokhar, Kankar, Anar v. b. 
gibi. 

Tunceli 'de "Tat Uşak l a n " a-
dında bir oymak vardır . Buna kar 
şılik Ta ta r la r devlet kuran "Libir 
topluluktur. Yine Asurlar çağında 
"Superya"da oturan küçük bir 
"SUP" kavmi vardı. Bunlar ön
celeri KOMUK'lara bağlı idiler. 
Buna karşılık Subar ' lar devlet 
kuran bir varlıktı . Avşin/ Avşen 
gibi küçük oymaklara karşılık 
AVŞAR'lar büyük bir uruktur. 
HUN-GUR'lar devlet kurduktan 
sonra HUNGAR adını a lmışt ı r . 

Bunun gibi BEL-GUR'lar BUL
GAR, GOG'lar GOGAR,UR' far, 
UR UR olmuştur. 

Sup,Suv.olduğuna göre, SU-
BAR"da "SUVAR" olur. Kaşgarlı 
Mahmud'un Divân'mda(Dizin 851) 
SUVAR 'lar Türk olarak göste
rildiğine göre, SUBAR 'ların da 
Türk olduğu bütün açıklığı ile 
ortaya çıkar. 

DRİVER'in söz konusu ettiği 
SU TAİFESİ'nin SUBAR ' lar ol 
ması hem dil ve hem de bunların 
egemen büyük bir kavim oldukla
r ı coğrafya adlarına da uygun dü
şer . 

İSLÂM ANSİKLOPEDİSİ'nde 
"Bu taş yazıtlardan 1000 sene 
sonra TİGLAT PLASER'in KUR-
Tİ-E kavmi ile AZU dağlarında 
savaşa giriştiği elde edilen baş 
ka yazıtlardan anlaşı lmaktadır ." 
deniliyor ve buradaki AZU' nun, 
bugünkü HAZÖ olduğu sanılıyor, 
bununla beraber bu KUR-Tİ-E 
okunuşunun kesin olmadığıgfcbe^ 
lirtiliyor. HERODOT'da söz 
konusu edilmemesi ya da o za? 
manlarda bu kavmin önemsiz bir 
uruk veya herhangi bir uruğun 
söz konusu olamayacak küçük bir 
boyundan başka birşey değildi, 
anlamını çıkarmak gerekiyorsada 
bunun daha çok, İran ' l i lara bağ
lılığı bulunmaması, dağlık bölge 
lere sığınmış bulunmaları dola
yısıyla genel,duruma karışmama
larından i leri geldiğini düşünmek 
daha doğru bir görüş olur. Nite
kim bir zaman sonra, yâni Milât
tan Önce 400 yıllarında aynı böl
gede KSENEFON'uh yazdığı " A-
NABASİS"te, KARDUK uruğunun 
varlığı açıklanmaktadır. 

İSLAM ANSİKLOPEDİSİ'nde, 
"Bunlar KENTERİDES/BOHTAN 
ırmağının doğusunda bulunuyor
lardı. Bundan sonra aynı adın Dic
le'nin solunda CUDİ dağıyafccam-
daki bölgeye verildiği" ve klâsik 
eser le rde bu adın" KOftDUENE" 
şeklini aldığı görülür. 

"ARAMf'ler 3e bu &E%fiye 
BES KARDU ve zamanımızın CA-
ZİRAT İBNİOMAR kasabasına da 
KARDU CAZARTASI diyorlardı. 
Ermeniler KARDUH, Arap ' lar 
BAKARDA veya İCARAY adını 
kullandılar. Sonraları bu adın ye
rini BOHTAN, CAZİRAT E, OMAR 
a ld ı . " (İsLAns.) 

Şimdi de burada adı geçen 
yer le r üstünde biraz duralım. 

Yunanlı Ksenefon'un "Ken-

ter ides" diye yazdığı kelimenin 
aslı. acaba bu mudur? Yoksa 
"DES" rumca eki atılınca kalan 
" Kenteri", Türkçedeki " Kenteri" 
midir?KENT,Türkçede şehir ve 
kale anlamına geldiğinden, şehir 
veya kale eri demek olur k i ,böl 
geye ad verenlerin şehir leşmiş 
Türkler olduğu anlaşılır.Nitekim 
Baykal gölü güneyinde|Rus-Moğo-
listan sınırı üzerindeki dağların 
adı da "Kentei"dir .Tahran'm ku
zeybat ı s ında KENT adında bir 
şehir olduğu gibi buradan geçen 
ırmağın da adı KENT 'dir. KENT-
in Türkçe ligi, Divân (Dizin 300) 
da beür t i lmiş olduğundan, bura
lara ad verenlerin Türk oldukları, 
da anlaşıl ır . 

Bunun ta rafımızdan yapı imiş 
bir benzetme olmadığını göste
ren başka tanıklar da vardır . A-
rapların bu bölgeye verdikleri 
KARAY adı da Türkçedir. Ş e c e -
re - i Uşai Türkiye yazarı , Oğuz 
Han'ın altı oğlunun cariyelerin
den olan torunlarını "bildirirken 
KAR AYLI uruğunu da saymakta 
dır . (II. T. T. K. s. 924) 

ÂRAMİ'lerin de bu bölgeye 
verdikleri BES KARDU adı yine 
Türkçedir . KURDU'daki "DU" eki 
daha önce bildirdiğimiz gibi 
memleket anlatan bir ek olduğun
dan, atılınca KAR oymağı ortaya 
çıkar .S-Ş değişimi ile BES de, 
BEŞ olacağından BEŞ-KAR'myi
ne bir Türk oymağı olduğunda 
şüphe yoktur. 

Türk oymaklarının, sayılı 
adlar aldığı ÜÇOK, BEŞUYGUR 
DOKUZOĞUZ,ONGUR gibi CBES-
KARDU'yu da BEŞKAR yurdu o-
larak ele almak tamamen yerin -
de olur. Esasen KARDU, KARAY, 
KAR YA hepsi KAR kökünden ge 
len memleket ve oymak adlarıdır, 
Çeşitli milletlerin aynı bölge 
hakkında kullandıkları adlar hep 
KAR uruğu üzerinde bir leşmek
tedir. KSENEFON'un da temas 
ettiği gibi, ne İRAN'lilara ne de 
ERMENİ'lere boyun eğmeyen 
KARDU'ların bugün ÖN-ASYA 
da oldukça geniş 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, 
GORDP, KARDU, gibi her kav
min ağzına göre uğradığı değiş
melerden sonra, KÜR T kılığına 
girdiği i ler i sürülüyordu. Fakat 

ası l adının ne olduğu bellibaşlı 
dört ırk bölümünden yani ARI, 
SAMÎ, HİND-U AVRUPAİ, ORA L 
ALTAİK(Ural Altay) ayır ımla
rından hangisine mal edileceği 
bir türlü aydın latı lamam işti. 

Bu yönden yapılan a r a ş t ı r 
malara da kısaca bir göz gezdi-
r e ü m . 

Yine İslâm.Ansiklopedisi'nde 
MİNORSKY bu uruğun İRANLI 
olduğunu açıkça savunmağa ce
sare t edemediği için, "esas i t i 
bariyle Ksenefon devrinde DİC
LE'nin şimalinde ana kütleden 
ayrı kaimiş İranf bir kabileye 
tesadüf edilmesi olmayacak bir 
şey değilse de, KARDUKH 'ların 
kavmi vasıfları hakkında bir hü
küm verebilmek içir^ancak i s im
lerinin lehâdetine dayanılmakta
dır" dedikten sonra, bu yolda ileri 
sürülen çeşitli görüşleri saymak4-* 
tadır. 

Bunlar sıra ile şu yolda ö-
z etlenebilir. 

"Bu ismin SAMÎ benzerleri 
de olduğu,Akatça ve Asurca 'ca. . 
" Kardu"; 1 kuvvetli, kahraman', 
"Karda" kuvvetli olmak anlamı
na geldiği söylenmişt i r ." Buna 
karşılık KARDU'nun Türkçe'de 
de anlamı vardır ve yine "Kar" 
kökünden gelmektedir. Divan-ı 
Lügati't Türk (Dizin s.419) de, 
fındık büyüklüğündeki buz parça
larına "Kardu" denildiğini yazar. 
Bu kelimeyi Asurca'da olduğu 
İçin SAMÎ saymak da kolay de 
ğildir. Zira Asurca'da Sümer ve 
Akatca'dan alınmış birçok söz
ler bulunmaktadır. ASUR 'ların 
düşmanlarına cesur ve kahra
man adını vermeyecekleri de bir 
gerçekt i r . 

Yiner "KARDU'lar daha ziya
de ASURİ aslından gelme URAR-
TU (Uraştu) adı ile(M.Ö)IX.asır 
dan başlayıp (MS)VT.asır' başla
rına kadar kuvvetli bir hükümet 
kuran bir kavim olarak tanın
maktadır ki İBRANİ'ler bunlara 
ARARAT, bâzan da YUNANLHar 
ALARODYA adını ver i r le rd i"de- , 
nilmektedir. 

Burada "URARTU" sözünün 
ASURİ aslından gelme bir ad ol
duğu ve SAMİ di id en bulunduğu ne 
ile be ilidir? ASUR yazıtlarında bu 
ada rastlanması, bunun onlar târ 
râfnidan URARTU'lara veri lmiş 
bir ad olduğunu göstermez. 

(Devamı var) 
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VATANDAŞ'DAN 
İRİBAŞ'A ARZUHAL 
uzak durma, yakına gel yakma; 
Aha dillerimiz sor da çare bul. 
Eridik, tükendik yana-yakıla; 
Aka küllerimiz, ser de çare bul. 

Gam kervanı sırtımızdan geçiyor; 
Bebekler su diye mikrop içiyor; 
Üç günlük.gelinler ekin biçiyor 
Aha hallerimiz derde çare bul. • 

Bıktık yeter.. otuzu yok, kırkı yok; 
Bizde akıl, sizde vicdan, korku yok; 
Asfaltı yok, meydanı yok, parkı yok; 
Aka yollarımız, dur da çare bul. 

İki bilen on mideyi besliyor; 
Kara çıban gövdemizi süslüyor; 
Palavranız beynimizi pisliyor; 

-Aha filerimiz, gör de çare bul. 

Yokluktan bağrımız dilim dilimdir; 
Haftalar işkence, aylar zulümdür; 
Yirmi yaş kocalık, otuz ölümdür; 
Aha yıllarımız, gir de çare bul. 

Vuruldu kuşumuz, kalkmaz yuvadan; 
Umudumuz yoktur derde devadan; 
Erkeksen çal, söyle bizim havadan; 
Aha tellerimiz, kır da çare bul. 

Etimiz kesilse kanımız akmaz; 
Dost olan oturup, geriden bakmaz; 
Doğarken kırılmış, duaya kalkmaz, 
Aha kollarımız, sar da çare bul... 

' ^ Abdurrahim KARAKOÇ , 

j - GÎRİŞ 
Bir plân içinde Doğu Ana" 

dolu'nun kalkınması fikri,ilk 
defa 1960 yılından sonraki si 
yasi, sosyal ve iktisadî a-
landaki değişmelere bağlı o-
larak belirmiştir.Anayasa de
ğişikliğinin ortaya koymuş ol 
duğu bu yenilik,birçok Batı 
yazarlarının da işaret ettiği -
gibi,Türk sosyal yapısının ev 
fimi sonucu meydana gelmiş öl 
mayıp, daha z iyade zorlama(in 
duced) suretiyle Isruku bul
muştur. (l)Böylece organik bir 
gelişme yerine dıştan ff&Jheh 
ya militarist, veya siyasî li 
derlik 'hareketleriyle sosyo
ekonomik yapıda bir takım de* 
ğişmeler uygulama a lan ı bul-
muştur. 

1960 Anayasa hareketi 
aynı zamanda hükümet felsefe
sinde de geniş ölçüde değiş
meler meydana getirmiştir.Çün 
kü, İkinci Cumhuriyetin kuru- • 
cularr, Türk halkının refahı
nın gelecek hükümetlerin esas 
görevi olduğuna inanıyorlardı. 
(2).Keza Doğu ile Batı bölge- : 
si arasında yıllardır süren 

• dengesiz gelişme &gdmvw halk 
tabakasında beliren bu yeni 
halka yönelme eğilimi dolayı
sıyla tasvip ve t e ş v i k de 9°" 
rüyordu. 

İlk önce bir devlet si
yaseti olarak Plânlama Teşki
latının Doğuya uzanması, Muş 
ilinin pilot bölge -olarak se
çilmesi, sağlığın sosyalizas
yonuna Doğu Bölgesinden baş
lanması, dengeli kalkınma fik
rinin Doğu şartlarını gözönü-
rie alarak ortaya atılması^ bin
lim adamlarınca bölgenin sos
yal, ekonomik ve'-tarımsal me
selelerine el atılması sonu-' 
cun.u yaratmıştır. 

II- YÖNTEM 
Bu araştırma,Doğu bölge

sinin kalkınması husûsundagok 
âz -sayıda yapılmış odan dene
nmelerin sonuçları üzerine ku
rulmuş değildir.Bir defa imar 
ve 'İskan Bakanlığı ile Köy 
İşleri Bakanlığına ait İl En
vanterleri ye DPT'nın "Türk 
Köyünde Modernleşme Hareket
leri" adli tarama tipindeki 
çalışmaları bazı yabancı(x ) 

•ve. yerli araştırmacılar dı
şında bu bölgeye ait sosyal 

yapı incelemesi mevcu t değil
dir. (3) Envanter çalışmaları-
da bölge kültür ve teknik yal
pısını verecek^mahiyetten çok 
uzaktır. "Sadece illerin eko
nomik, ziraî, sağlık,kültür v. 
s." bakımından dökümünü ortaya 
koymaktadır.Adetâ bölgenin is 
keletini tesbitûir.Bu veriler 
saha çalışmalarındın teknik ve 
metodlarıyla desteklenmedikçe 
ruhsuz kalacaktır. 

Bunların dışında Doğuya 
ait sosyo-kultürel çalışmalar 
bir kaç makale(4), köy ve ilçe • 
monografilerinden ibarettir.. 
Bu bakımdan Doğunun kalkınma
sında ileri süreceğimiz gö
rüşler, malzeme ve kaynak ek
sikliği dolayısıyla istenilen 
amacı hiçbir vakit -gerçekleş
tiremeyecektir. Sonra bölge 
kalkınmasına ait bu araştır
mada ikinci önemli huşu S t a az 

gelişmiş veya gelişmiş . top
lumlardaki sosyal yapı değiş-

- melerine ait' modellere_ . sık 
sık temas etmiş olmamızdır.Bi 
Uy of uz ki, sistemler ne olur
sa olsun kalkınmanın gerçek
leştirilmesindeki ana hedef
ler müşterek bir mahiyet ar-
zederler.Öyleki kalkınmada 
toplumların kazandığı tecrübe 
ve ustalık en büyük yatırımdır. 

Azgelişmiş ülkelerin de
neme ve yanılma yoluyla ka
zandıkları hu eği timj sosyal 
yapının gerektirdiği şartlara 
uygun gelmediği müddetçe bir 
adaptasyondan öteye geçemez, 
Çünkü^yukarıda ifâde edildiği 

gibi, kalkınma holistik'^bir yapı 
arzeder.Yani toplum bütün yön
leri ile kalkınmaya İştirak 
ederse beklenilen fayda sağ
lanmış olur.Meselâ ekonomik 
yap idame ydana ge$en bir de
ğişme, kültürel değerler sis
temini' de hesaba katmak zo
rundadır.Aksi takdirde kül
türde beliren mukavemet im-
sûrları gelişmeyi engeller 
Bu araştırmada, Doğu bölgesi
nin kalkınma hedefleri için, 
bu dengeli faktörlere bilhas
sa İşaret etmeyi faydalı bul
dum. 

III.BÖLGE KAVRAMI VE 
DEĞERLENDİRİLMESİ 

Doğu bölgesi kalkınması 
tezi ortaya atıldığı vakit , 

SİZ DE BİRGÜN GÜLECEKSİNİZ. . . SİZİ DE OKŞAYAN BİR EL OLACAK 
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bölge teriminden neyi anladı
ğımızı b&lirtmemiz gerekir.E-
ğer bölgede meselâ sadece 
coğrafî veya fizikî bir yapı 
fikri kastediliyorsa, o zaman 
kalkınma teorisini bu değiş-
kene göre tesbit etmek gere
kir.Bunun gibi toprak altı ve 
toprak üstü ürünlerine önce
lik veriliyorsa,bu defa kal
kınmanın s tratejisi! bu verile
re göre önem kazanmış olur* 
Bu bakımdan bölge fikrinin de
ğişik açılardan kısa bir tah
lilini görmek faydalı olacak
tır. 

a) Türkiye'de bölge fik
rinin bir geleneği yönlere 
göre tesbit edilmiş şekli ile 
ortaya çıkar.öyleki, Doğu- $&• 
tı Anadolu farklılaşmasında 
hâkim olan felsefe, bu cihet-
yön hususudur.Böyle bir ayı
rım bölge sosyolojisi gelişi
mi için belirsiz ve gerçek 
yapı şartlarından yoksundur. 

b) Tarımcıların daha ön
ce kabul ettikleri bir sınıf
lama da Türkiye'yi 9 bölgeye 
ayırmak fikridir.Bu da yerini. 
1941 yılında Birinci Türkiye 
Coğrafya Kongresinde kabul e-
dilen 7 bölge ayırımına terk 
etmiş tir.Bu bölgeler arasında 
yüzey şekilleri,iklim, tabiî 
bitki örtüsü,nüfus yoğunluğu 
insanların yaşayışları ve ge
çimleri bakımından çeşitlilik 
görülmektedir(5).Besim Dar-
kot'a göre;"İktisadi coğrafya 
olaylarının Türkiye gibi bü
yük bir memlekette tabiat ve 
yaşayış şartları bakımından 
farklı Bölgeler arasında gös
terdiği değişiklikleri ince
lemek, yurdu tanımak için lü
zumludur,Bununla beraber, mem
leketin ne şekilde bölgelere 
ayrılacağı noktasında tam bir 
düşünce birliğine hâlâ varı
lamamış bulunuluyor" (5). Bu 
görüşte bölge ayırımının za
ruretine işaret edilmekîe be
raber henüz artaklaşa kulla
nılabilecek bir tasnif husu
sunda karara varılmadığı an
laşılmaktadır.Nitekim Helling 
(6) bir araştırmasında bu a-
yirimin "tüm bir anlayış için 
faydalı bir zihnî âlet olmak
tan ileri geçemiyeceğine îşa-
r e t etmekte ve ayırım hatla

rının bir gerçekliğe mahip 
olmadığını" ifade etmektedir. 

c) Diğer bir bölge a-
y irimi da Samsun'dan İskende
run'a veya Trabzon'dan urfa -
ya çizilen hatların doğusunda 
kalan, bölgeler fikridir. Bu 
tasnif içinde, genişletilmiş 
ve daraltılmış olmak üzere , 
Doğu Bölgesi anlam kazanmak
tadır. Doğu Bölgesinin bu me-
todla sınırlandırılması da 
sun'i bir ayırımından öteye 
geçemez. 

d) Sonuncu ayırım da 
Helling'lere aittir jDnlajç fiür-
kiye hakkındaki bu bölge ayı
rımının kültürel esaslara is
tinat ettiğini ileri sürmek
tedirler (7) .Helling' e göre, 
Türkiye: 1)Marmara ve Ege ile 
Antalya ve Akdenizi alan Le
van t bölge; 2)Orta Anadolu; 
3) Güney Doğu olmak üzere üç 
kültür bölgesine ayrılır. Bu 
bölgeler ayırımında,dil,etnik 
grup ve şehirleşme derece&i 
ile yerleşme şekli esas ola
rak ileri sürülmektedir. Bu 
ayırımda Orta ve Kuzey ' Doğu 
bölgeleri,Güney Doğu Bölgesi
nin şartları içinde incelen
diği için yeterli değildir. 

e) Bu sonuncu ayırım 
şekli ise bölge sosyolojisi -
nin gerçeklerine uygun olarak 
yapılacaktır. 

Ülkemiz,geniş ve bir
birinden farklı bölgeleri kap
sar ve Doğu ile Batı orasında 
kilit noktasını teşkil eder. 
Günümüz sosyal ve ekonomik de
ğişmelerinin seyri ve derece
si bölgenin fizikî ve sosyo
kültürel yapısına göre farklı 
durumlar meydana getirmekte-
dinKanaâtımıza 'göre bu değiş
meler çerçevesi içinde bölge 
kavramını değerlendirmek daha 
faydalı olacaktır.Bunu yapar
ken de,benzer kültür özelli
ğini meydana getiren salıalar 
bir bölge olarak düşünülemez. 
Genellikle bir bölge: Komşu -
luk ve cemaatiCommunity) esa
sına dayanan küçük mahalli 
gruplardır.Böyle bir bölge i-
çinde yaşayan halk,kül tür de
ğerleri, hayat tarzları, çift
çilik, arazi tasarruf tipi,ik
lim ve yaşama seviyesi bakı
mından bölgeler arası benzer

liklere nazaram daha büyük tional) toplum biçimini yan-
benzerliğe sahiptir(9). Böyle- sıtır. 
ce bölge fikri sosyo-kültürel 
ekonomik,ziraî ve coğrafî un- e)Dil ve. etnik gruplar b 
şuralara dayanmalı ve mahal- loku: Adana, Hatay,Marmara ci 
li toplumlar arasında yakın varları hariç,Türkiye'nin ba-
benzerlik özelliğini taşıma- ti kesimi ana dil bakımından, 
lıdır.Türkiye'nin kalkınma- homojendir.Fakat Doğu kesi-
sında böyle bir bölge aniayı- minde bilhassa Hakkari,, Mardin 
şıher şeyden önce çalışmam*' Diyarbakır, Urfa, Van, Siirt, Bit 
balarının birer atmt&aisini lis,Muş,Bingöl, Tunceli, Ağrı, 
ortaya çıkartığı için, kâğıt Elâzığ,Kars,Malatya Batı ile 
üzerinde inceleme yerine,bil- tezat teşkil edecek Murumda-
giye dayanan gerçekçi birgö- dır.Mütecanis(heterojen) bir 
rünüşün tahakkukunu sağlar. yapıya sahiptir. "Kürtçe konu

şanlar bu blokta nüfusun 9/10 
Bölge araştırmasında i- nu teşkil ederler.(14 il)(10) 

kinci derecede bir kavram da
ha kullanacağız.Bu da blok Göç, sağlık,şehirleşmece 
fikridir.Bloklar,bölgelere na benzeri mesutlara göre bu b-
zaran daha yoğun benzerlik sa lokları genişletmek mümkün,Ge 
balarını gösterecek;blokların nel olarak bu 5 bloku ihtiva 
birleşmesi ise bölge fikrini eden sahalar Doğu Jiçlgesini 
verecektir.Doğu bölgesinde de tayin eder.Her bt&k kendi i-
başlıca bloklar şunlardır: içinde sıkı biz kültürel ben-

a) t « r -ö2 t i servetleri î>- zerliğe sahip tir. Bloklar ara-
Jokui Bunlar Batman, Gar zanpet sı benzerlik,bölgeler arası 
rol sahaları ile Divrik'e İ a - benzerliğe nazaran daha faz-
dar uzanan Murgul ve Ştgsni ladır,Doğunun kalkınmasında bu 
demir ve bakır bölgeleri ve bölge-blok farklılaşmalarının 
Gülaman linyit'merkezleridir, temel nedenleri bilim adamla-
Doğuda ağır sanayi bu yer al- *ı tarafından tesbit edilip, 
ti servetlerinin bulunduğu a- geniş bir reperküsyona- yani, 
lanlarda başlatılmalıdır* bölgenin özelliklerini ayrın-

b) Hayvancılık bloku: tılarına kadar araştırma- ta-
Kars, Ağrı,Van,Muş,Bitlis ve bî tutmadan kalkınmayı yü-
civar bölgeleri içine alır. rütmenin plânlı olamayacağı. 
Hayvan ürünlerinin değerlen- kanaatindeyim. 
dirilmesi için bu blok en ha
yati olanım teşkil eder. 

c)Nüfus artış oranının 
yüksek olduğu yer bloku: Muş, 
Ağrı, Hakkari,Siirt, Bitlis, 
Mardin,Bingöl ve Van Türkiye' 
de doğum oranının yüksek ol
duğu bu blokun kapsamına gi
rerler. Aile planlaması yönün
den kalkınma projeleri önce
likle bu bloktan itibaren çö
zümlenmelidir. 

d)okuyup yazma bilme b-
loku: Türkiye'nin okuma-yazma 
oranının en düşük olduğu blok 
Ağrı,Hakkari,Si ir t,Bitlis,Bin 
göl,Mardin,Muş ve civarları -
dır.Ekonomik kalkınmada en i-
yi yatırım eğitim olduğuna gö- servetleri ile onu işleyen 
re,bu blok kalkınmanın ilk he insanların kültürleri arasın 
deflerini teşkil eder. Hattâ daki ilişkiye göre bir bütün 
diyebiliriz ki,bu blok Türki- olarak ele alınması gerekir, 
yede tipik ge iene**-! f « t * M i - (Devamı var) 

Bölge ve blok esasları
na göre kalkınmayı ele'alma
nın bir diğer önemli hedefi-
de,başlıca üretim kaynakları 
nı nerelere teksif etmemiz 
gerekiyorsa onu gösterir.Me
selâ, Birleşik Devletlerde î-
owa,Amerika'nın mısır üretim 
merkezini teşkil eder.Bu da 
bizde her yerde mısır yetiş
tirme sistemi yerine mısır ü 
retimini belirli merkezlere 
toplamak suretiyle zirai-en-
düstriyel faaliyetler için 
pazar,taşıma ve stoklama im
kânlarını sağlar.Bu bakımdan 
Doğu bölgesinin kalkanması 
toprak altı ve toprak üstü 

YIL BİN DOKUZ YÜZ YETMİŞ DOKUZ, BURASI DOĞU... 
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Son bir asır içerisinde; gerek Tür
kiye 'de ve gerekse Türkiye dışında, özel
likle. Avrupa'da; "KÜRT" diye vasıflandırı
lan cemaatler hakkında, çok şey söylendi* 
Çok şey yazıldı ve çok şey çizildi. Hem 
müsbet, hem menfî. Stratejik ve jeopolitik 
bakımından dünyanın en mühim bölgelerinden 
birini teşkil eden ve bilhassa dünya pet
rol üretiminin de üçte ikisine sahip olan 
Ortadoğu'nun; Türkiye, İran, Irak, Suriye 
gibi memleketlerinde dağınık bir şekilde 
çoğunluğunu göçebe ve aşiretlerin teşkil 
ettiğiKÜRT toplulukları hakkında,kendile -
rine "İlim Adamı" sıfatını yakıştıran ilim 
tahripkârlarının niçin bu kadar kafa yorup 
"İlim"(.') yaptıkları, ayrı bir yazının ko-* * 
nusudur.Bu "ilim adamları" (l)nın Rus, İn->-
giliz, Fransız v.b. milliyetlere mensûb 
olmaları da, dikkapi çeken başka bir hu
sustur.Biz bu yazımızda konunun derinliği
ne inmeden, kısa ve öz. olarak,bazı nokta
lara değinip, Kürt topluluklarının konuş
tukları "DİL" meselesi üzerinde duracağız 
Şimdilik bu "DİL" mevzuûnunda' Jteferrua -
tına inmeden, bir "deneme" mahiyetinde o-
lan bu araştırmada, Kürt dili üzerinde ya-: 
zılıp, çizilenleri özetleyerek, bunlara 
karşı eleştirilerimizi yapacak, bugüne ka
dar el sürülmeyen konulara da temas ederek 
"DİL" meselesinde gerçekleri bir bir orta
ya sereceğiz. 

BÂZI HATIRLATMALAR: 
Hiç şüphesiz, KÜRT toplulukları ko

nusunda bugüne kadar esaslı araştırmalar 
yapılamamıştır.Daha doğrusu, hiç kimse ya
pamamıştır.Az çok merak ederek üzerinde 
duranlar ve yazı yazanlar da, incelemele. -
lerini yalnız eski çağlardan kalan pek az 
ve ^anlış bilgilere dayamaktadırlar*Bugün 
\'KÜRT" adı altında anılan bu cemaatleri, 
hiç âir ayırıma yer vermeden umûmî 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 
inceliyerek esaslı bilgiler edinmeden,va
rılacak hükümler de doğru ve gerçek bir 
mana ifâde etmez. 

Bir uruğun, bir boy veya kabilenin 
ya da kavmin kökünü, o topluluğun yalnızca 
adı üzerinde yapılacak yaklaştırmalarla 
ortaya çıkarmaya kalkmak, her Zaman için 
hatalı sonuçlar verir. 

"KÜRT" sözü üzerinde şimdiye kadar 
ilim âleminde yapılan hatalı araştırmalar 
bunun en güzel misâlini vermektedir. Sğer 
bu araştırmalar, bir de bâzı siyâsî amaç
larla- yapılmış olursa, o zaman zâten ka
ranlıklar içinde olan bu konunun aydmla-
nabilmesi, elde bulunan yanlış bilgilerle-
daha da güç bir hâl -alır.En iyisi bu yolda 
araştırma yapacak olanlar, şunun bunun 
fikrine göre değil, eldeki mevcudklâsikle
ri ve tarafsız kalmış yazarların görüşle
rini teker teker süzgeçten geçirdikten sonr 
ra, hükmünü vermelidir.Yoksa yanlış bilgi
lerin tesiri latmda kalmamak için, elde 
bulunan bilgileri bir tarafa bırakarak ye
niden ve baştan başlar gibi, işe koyulmak 
mecburiyetindedir. 

,_ Bu konuda eser vermiş Avrupalı bil
gin ve seyyahların bâzılarının Türk mille^ 
tini parçalamak ve bu suretle zengin pet
rol bölgelerini ele geçirmek amacı ile ça
lıştıkları ve Kürt'leri Türkmen'lerden ay
rı bir "millet" olarak tanıtmaya ve onları 
"Hind-û Avrupai" ve "Arî." bir köke dayama
ya çalıştıkları görülmüştür. 

Bu siyâsî amaçları güdenlerin dı
şında kalan bâzı sözde bilginler de, târih 
boyunca Türk saldırılarına uğramaktan do
ğan şuuraltı bir düşmanlık duygusundan ken-

'dilerini kurtaramadıkları veya önceleri bu 
tesir altında yazılmış eserlere kapıldık
ları- sık sık görülmektedir.Şu da bir ger
çektir ki, kök.ü târih öncesine uzanan KÜRT 

boyunu, öyle iki-üç aylık seyahatlerle o r 
taya çıkardıklarını sananlar da hep yanıl
mışlardır. 

Her biri ya bir görev sırasında ve
ya bir gezi dolayisiyle bir iki ay içinde, 
daha çok "yetkisiz" kimseler tarafm dan ya
pılan bu araştırmalar,eksik bir görüşün or-? 
taya konması şeklindedir.Az çok yetkili ki
şiler de, ydne.kısa incelemelerinde kendi
lerinden önceki hatalı araştırmaların et
kisinden kurtulamamışlardır. 

Şimdiye kadar yapılan bütün araş
tırmalarda "KÜRT"ler bir toplum olarak ele 
alınmış, bunun için de yanlış sonuçlara va
rılmıştır. (x) En doğru yol, yakın zamana 
kadar aşiret hayatını sürdüren ve hâlâ anı
larını ve birliğini koruyan bugünkü oymak
lar, aşiretler üzerinde^ târih boyunca ya
pılacak araştırmalarla bulunabileceği ka
naatindeyiz. Kürtlerin; Kurmanç, Guran (Za-
za). Soran (Kelhur), Lur, olmak üzere baş
lıca dört büyük gruba ayrıldığı ve her gu
rubun da yine çeşitli kollardan meydana gel
diği gerçeği gözönüne getirilmediği içindir 
ki, konu çıkmaza sürüklenmiştir.Böylece me
sele, büsbütün karışmış ve içinden çıkılmaz 
hâle gelmiştir. Ne yazık ki, bugün Türk tâ
rihinin kendisi bile henüz iyi bir araştır
ma ile ortaya konulmuş değildir. 

Yeni yeni antropolojik ve etnograf ik 
buluşlar ve arkeolojinin verdiği kalıntı
lara göre, "Türk" oldukları ileri sürülen 
boy ve uruklara, hâlâ karşı koyan klâsik 
dilcilerin arkasından giden .aksini savunmaya 
kalkışan bilginler görülmektedir. Ve bu bil
ginlerin (?) yazdıklarına dayanarak, onların 
izinden yürüyen Türk tarih yazarları da var-
dır(i). 

Nitekim Rus yazarı V.MİNORSKY tara
fından kaleme alman İslâm Ansiklopedisi '-
ndeki "KÜRTLER" maddesi bunun en kötü bir 
mis âl i di ı , 

Hattâ Hazarlar'm,Peçeneklefin,Kuman 
lar'm, Hunların, Saka/İskit'lerin bile Türk 
olmadıklarını savunmaya kalkışacak kadar i-
leri giden,ecnebi yazarlarının, "Kürtler" 
hakkındaki söz ve tutumlarına da inanmamak 
gerekir.Ne var ki; siyâsetleri icâbı, başta 
Sovyet Rusya olmak üzere, diğer sömürücü 
güçler, el attıkları bu meseleyi de, kendi 
menfaatleri doğrultusunda ele almış ve Kürt 
lerin kökünü izah ederlerken, her biri ayrı 
ayrı görüşler ortaya atmışlardır.Fakat ya
lancının mumu yatsıya kadar yanar.Bu saçma
lıklarla, bu yalan dolanlarla kazdıkları ku
yuya, yine kendileri düşmüşlerdir.İleri sür
dükleri iddialara kargalar bile güler. 

KÜRTLER İNGİLİZ KÖKÜNDEN Mİ? 
Bakınız; VON LUSCHAN'm yaptığı bir 

seyahat sırasında gördüklerini, Rus, yazarı 
ve aynı zamanda Petersburg (Leningrad)ilim
ler Akademisi üyesi olan BAZİL NİKİTİN şöy
le nakleder: "Von Luschan' in Nemrut ve Zen-
cirli yöresinde (Karakuş yakınındaki Kommar 
gene'de) antropolojik yönden titizce ince
lediği batı Kürtleri bambaşkadırlar. Bunlar 
arasında hayli büyük oranda sarışın ve do
likosefal tipler vardır.Von Luschan'm 
gözlemlerden çıkardığı sonuç şudur: 

"Kürtler başlangıçta mavi gözlü 
* dolikosefal bir kavimdiler" Daha sonra, Von 
Luschan'm; "bu en eski(sarışın ve doliko
sefal) Kürtlerin Avrupa'nın kuzeyinden gel
diklerini" yazdığını, söylüyor Bazil Niki-
tin(2). 

VON LUSCHAN;Kürtlerin Türkiye, İran 
Irak ve Suriye'ye, Kuzey Avrupa'dan geldik
lerini söylerken, ona benzer başka bir Av
rupalı yazar da Kürtlerin kökünü İngilizle
re dayamağa gayret sarfetmiştir.E. SOANE, 
"Gizli Kisve Altında- Mezopotamya ve Kürdis-
tan Gezisi" isimli eserinde şunları söylü
yor: 

"Kürd'ü fizik yapısı bakımından ele 
alırsak, aralarında bir çok mavi gözlü, sa
rışın insan vardır ve bu tipteki Kürt ço
cuğu, İngiliz çocukları arasına bırakılırsa 
onlardan ayırdedilemez, çünkü beyaz tenli-
dir(3). 

bu 

•ve 

KÜRTLER RUS KÖKÜNDEN Mİ?• 
Bu saçmalıklardan sonra,şimdi de bir 

Rus olan BAZİL NİKİTİN'in kendi görüşlerine 
bakalım. 

.Kürtçe şarkı ve türkülerin bâzı la:— 
rmda geçen "Hay leyli, hay leyli" gibi 
nakarat mısraları ve sözleri için,BAZİL Nİ
KİTİN şunları söylüyor: 

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

Tabii ki, Türk şarkı ve türküle-
rindeki "hay leyli, hay leyli" lerden ha
bersiz değildi her hâlde Nikitin. Onları 
yazmak işine gelmiyordu çünkü.Rus yazarı 
Nikitin'in şu meşhur(.') sözlerine bakalım 
şimdi: 

"Kürtler, ırk, dil, din, gelenek ve 
toplumsal yapı bakımından Türk komşuların
dan tamamiyle farklıdırlar" (5). 

Evet, 
Bazil Nikitin. ve benzerlerinin gözü 

Türkiye topraklarında,Ortadoğu'da ve petrol 
(neft)de olduğu müddetçe; Kürtler, (onlara 
göre) Türkmenler'den her bakımdan farklı
dırlar. Zekâya, mantığa bakınız... 

Bunlar, konumuzun dışında olduğu i-
çin geçiyoruz.Yabancı yazar ve çizer takı
mının Kürtler hakkındaki görüşlerinden ver
diğimiz bu birkaç misâl bile,onların Kürt
ler için ne düşündüklerini izah ettiği gibi, 
Kürtlere yaptıkları ihaneti ve indirdikleri 
darbeyi de çok açık bir şekilde sergiliyor... 

DİLLERİN DOĞUŞU HUSUSUNA KISA BİR 
BAKIŞ: 

Yalnız bugünkü konuştukları dili e-
sas alarak kavimlerinkimliklerini bulmaya 
çalışmanın doğru bir yol olmayacağı, artık 

. bugünün tarihçileri tarafından' da benim
senmeye başlanmıştır. 

Aynı zamanda dillerin doğmasında ; 
doğudan Avrupa'ya aynı kaynaktan gelen göç
lerin, çeşitli yollar seçmesinin ve ulaş
tırma araçlarının azlığının bölgeler ara
sında tam bir kaynaşma olmamasına sebep 
olduğu da öne sürülmeye başlanmıştır. 

O halde bu aynı kaynak neresi ola
bilir? Bir kısım bilginler bunu Orta-Asya 
diğer bir kışımı ise buna komşu olan kuzey 
doğu-Asya olarak göstermektedir. 

Bu yerin bulunabilmesi için bütün 
târih boyunca göçlerin nereden geldikleri
ne bakmak, durumu yeter derecede aydınla
tabilir. 

Özellikle Avrupa'ya gelen göçler, 
başlıca iki yoldan ilerlemişlerdir. ilk 
Çağlarda; Güneyden,İran üzerinden Kafkas
lar ve Anadolu'dan geçerek; sonraları Cu-
mudiyeler eridikçe ve güneyde yeni göçlere 
karşı dayanma-gücü arttıkça Hazar Denizi 
kuzeyinden, Ural dağları güneyinden, kuzey 
ve batı Avrupa'ya doğru olmuştur. 

İlk gelenler, sonradan gelenler ta
rafından daha ilerilere atılarak Fransa 
ve İspanya'ya kadar sürülmüşlerdir.Batı A-
nadolu'ya gelenler ise koloniler tesisi ile 
başlayarak Adalara,Akdeniz kıyılarına ve 
Trakya'ya yayılmışlardır... 

Bunun en iyi misâlini HERODOT ver
mektedir: 

Göçlerin sebepleri çoktur.A.C. Had-
don'un, Türkçeye çevrilen "Kavimler Muha-
cerati" adlı eserde çok güzel açıklanmış
tır.Yalnız biz buna ek olarak bir sürü tah
minlerden daha çok tarihin kaydettiği tipik 
bir misâl vereceğiz.HERODOT'da Lidyalılar-
ın 18 yıl süren kıtlıktan sonra halkı kurte 
ile ikiye ayırarak bir kısmının gemilerle 
yurt aramaya gönderildiği yazılmaktadır. 
Aynı kavmin birçok bölgelerde adlarına 
rastlaması," o kavmin tamamının bir göçe ka
tılmadığını da göstermektedir.Söylentilere 
dayanan yakın tâıih çağı ile yazıtlara da
yanan ilk târih çağlarında, gördüğümüz bü
tün göçler dikkatle incelenecek olunursa, 
hep Orta-Asya'dan çıkmaktadır ve bu olay 
bütün bir tarih boyunca da böyle devam et
miştir» 
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KÜRTLER 
O halde sebepler ne olursa olsun, 

bilgimiz dışında kalan târih ve söylenti-4 

ler öncesi göçlerin de başlangıç yerinin 
burası olduğunda şüphe kalmaz.Ortada bir 
Hint göçü,bir İran göçü,bir Çin göçü yok-
tür.Aksine olarak her çağda buralara uza
nan göçlerin Türkler tarafından yapıldığı 
görülmektedir.Orta-Asya'da özellikle Tür
kistan' da, çok eski 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
buriyetinde kalmışlardır.Bu ilk çağlarda 
göçler ,topluluklar hâlinde başlamış/yene
bilecekleri veya boş buldukları taraflara 
doğru yönelmiştir.Bazen gittikleri yerler
de azınlıkta kaldıkları için,bulundukları 
yerlerin dilini kendi kültürlü dillerinden 
de katarak benimsemişlerdir. 

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 bir takım değişiklikler 
yapmaya mecbur kaldılar ve bu suretle geç
tikleri yerlerin yüzyıllar boyunca dille
rini benimseye benimseye artık bıraktıkla
rı yerlerdeki veya başka yollardan ilerle
yen soydaşları ile anlaşaaıayacak ' şekilde 
tiil farkları belirmeye başladı.Bu suretle 
çeşitli yönlerde, çeşitli yollardan 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: 
Bütün dillerin kökü nerededir? 
Burası Cermenler'in bulundukları ku

zey Doğu-Avrupa ols^hillr mi? 
Dil bilginleri bütün dillerin bir 

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

Bunlardan bir çoklarına, göre "İ-
ranlılarla Hindliler, "Arya" adı altında 
toplu bulundukları bir çağdaf kendilerini 
Asya'ya götürmüş olan göçün anısını halâ 
sakladıkların" ileri., sürmüşlerdir. 

Cermen dilcilere göre; "Avrupa'dan 
Asya'ya doğru bir muhaceret "Arya" dilini 
yaymış ve Hindistan'a kadar dayanmıştır. 
Doğum yeri de Cermenler'in bulunduğu; me
şe, Kayın, dişbudak ağaçlarının çok oldu
ğu, kuzey-doğu Avrupa'dadır. " 

Bu 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,etnografik araştırmalar -da' bu

ralarda yontma taş çağının Asya'dan daha 
çok uzun sürdüğünü, cilâlı taş süresinde ise 
dışarıdan gelen'hayvan ve bitkilerin yeni 
yeni görülmeğe başladığını açığa vurmuştur. 

Bu bakımdan ilk göçlerin de DOĞU'dan 
geldiği anlaşılmaktadır. 

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

Esasen kültürce ilerlemiş bu bölge
ye ilkel silâhlarla birsaldırı da beklene
mez.Cermen bilginlerinin bu iddialarına yol 
açan olay, her hâlde, Asya'dan urailar'in 
batısına aşan ve Karadeniz kuzeyinden 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-ıı 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 
imkân yoktur. 

Avrupa medeniyetinin doğması, . ancak 
insanların tabiatla savaşabilcek bir mede— 

DR. MİRZA APOHAN 

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

İlk çağlardan orta çağın yarısına ka
dar bildiğimiz ve târihin kaydettiği 'bütün 
akınlar, İskender'in ki hariç.,doğudan ba
tıya olduğu apaçık görülürken, tarihin kay
detmediği zamanlarda,batıdan doğuya, özel
likle çok ilkel bulundukları bir çağda dü
şünülmesi aklın almayacağı bir iş t ir.Bu bü
tün bir târih boyunca "TURKO" diye adlandı
rılan Macarların kendilerine "Avrupalı" de
dirtmek için, Türklüklerini inkâra kalkış
masına benzer. 

CHARLES SEİGNOBUS, bu konuda özet o-
larak şunları söylemektedir: 

"Biz Avrupalıları, yalnız bıraktıkla
rı etnografik kalıntıları ile . tanıyoruz. 
Onların ne ilk çağlardaki dillerini ve hat
tâ ne de kendilerine verdikleri adları bi
liyoruz.Ancak içinde kavim adları bulunan 
yazılı belgeler ya Yunanlıların veyahut da 
Romalıların eserleridir.Bunlar da özellikle 
savaşları anlatan şeylerdir ve bunlara ve
rilen adlar da bu kavimler tarafından bil -
dirilen is imlerdir.Ama Bunları kendileri mi 
takmışlardır,yoksa kavimlerin kendi adları 
mıdır ve Yunan,Roma dillerine geçerken na
sıl bir değişiklik görmüştür? Bunları bil
miyoruz" (6). 

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

İnsanları bulundukları ve alıştık
ları yerlerden çıkmaya zorlayan,ya çoğalmak 
ve bulundukları yerlerde gereği gibi bes
lenmemek veya iklim şartlarının değişmesi 
dolaysîyle daha elverişli alanlar bulmak 
veyahut da karşı koyamayacakları bir isti
lacıdan korunmik amacından ileri . gelmekte
dir. Avrupa'nın ilkel zamanlarda bomboş a-
lanlarında böyle bir çoğalma sözkonosu ola
mayacağından, daha kuvvetli kavimlerin bu
raları istilası, ilk akla gelen şey olmak 
lâzım gelir (7). 

(Gelecek Yazı -.KÜRTLERİN ASYA ve AV
RUPA'DA YAYILIŞLARI) 

(x) Rus yazarlarından V. MİNORSKY 
misâl olarak verilebilir.Önceleri; "Kürtle -
rin -İranı bir kavim- olduklarını"İddia e-
dipjtürtlerin kökünü İranlılara bağlarken: 
sonra bu fikrinden cayarak,' 1927'de yazdı
ğı ve islâm Ansiklopesin'de yer alan; "Kürt

ler'in ırk,(soy,kök) bakımından değil de 
dil bakımından İranî kavimlerden sayılması" 
gerektiği yoluna sapmıştır.Yine V.Minorsky; 
"Kürtçe,Farsça'dan tamamen ayrı bir mahiyet 
göstermektedir"demek suretiyle de, dil yö
nünden de Kürtlerin İranî olmadığını itiraf 
etmiştir.Kürtlerin kökü meselesini tahrif
lerle ün yapan bu Rus yazarı,nihayet 1938Ue 
Brüksel'de toplanan"20.uluslararası Doğu 
bilimciler Kongresi"nde açıkladığı bir teb
liğinde de, Kürtlerin kökünü Med ve İskitt/ 
Saka (Turanı) Türkleri'ne dayamakta ve bu 
haliyle gerçeğe bir nebze de olsa işaret 
etmektedir.(Bak.Bazil Nikitin,Kürtler C.l, 
sahife:31) 

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

(2) Bazil Nikitin, Kürtler, C* :l,sh:49 
(3) Aynı eser, sh:50 
(4) Aynı eser,sahife:143 
(5) Bazil Nikitin;Kürtler C.2 sf:216 
(6) Charles Seignobus,Avrupalı ka

vimlerin Mukayesili.Târihi sf:18 
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BOZACAĞIZ 
ŞADİLLİLİ VEDAT 

Yıllardan beri, emperyalist devletlerin Tür
kiye üzerinde oynadıkları oyunlar.bugün had saf
haya gelmiş,yeraltı ve yerüstü zenginlikleri ile 
tanınan bu güzel vatana nifak tohumlarının ser-
pilmesiyle patlamaya hazır bir atom bombasının 
kapsülü haline getirilmiştir. - . 

Yıllarca iktidarların gafletlerinden dolayı 
geri kalmış bir bölgenin insanları olan bizler^ 
emperyalizmin, kapitalizmin ve komünizmin 
Türkiye'deki uşakları tarafından istismar edile
rek, uşaklık ettikleri devletlerin menfaatleri 
doğrultusunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun 
saf, temiz ve mert insanlarını harekete ve dev
lete baş kaldırmaya yöneltmek için,var güçleri 
ile çalışmaktadırlar. 

Türkiye'nin güçlenip kuvvetlenmesini is te
meyen bu mihraklar Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde, ALEVÎ-SÜNNİ, KÜRT-TÜRK ayırı
mını körükleyerek, bu bölgeleri emperyalist dev
letlere peşkeş çekmek için yoğun çaba sarfet-
mektedirler. 

Bu;bökre insanlarını Kürt diyerek Türk'den 
ayrı; Alevi diyerek İslâm'ın dışında göstermele
ri , az da olsa etkisini göstermiştir. Bu gurupları 
meydana getiren insanların beyinlerinin iyice yı
kanması ve şartlandırılmaları için de maddf im
kânlar sağlanarak, Kürtçe-Türkçe dergiler çı
kartılmış, bu konuda ingiliz ve Rus ajanlarının 
Türkiye'yi parçalamak gerekliliği prensibinden 
hareket edere^yazmış oldukları kitaplarda a-
maçlarını belirtip ve aynı zamanda bu kitap l*J**ı 
Türkçeye çevirtip dağıttırarak beyin yıkama fa
aliyetlerini açıktan açığa sürdürmektedirler. 

CHP iktidarı ise, ilerde yapılması muhtemel 
bir genel seçimde bu bölgelerden oy toplamak i-
çin ses çıkarmayıp,bilâkis bu bölücü ve yıkıcı 
faaliyetleri yürütenleri şemsiyesi altına alıp hi
maye etmektedir. CHP bununla da kalmayıp daha 
ileri giderek 12 Mart döneminde Kürtçülük faali
yetlerine bilfiil katılan ve hakkında birbuçuk yıl 
hapis ve altı ay gözaltına alınma cezası verilen 
bir şahısa,kendi iktidarında Bakanlık vererek 
bölücü ve yıkıcıları âdeta taltif etmiştir.Zaten bu 
iktidardan da bundan başkası beklenemez. 

Bizler kendimizi Türk'den ayrı bir millet o-
larak kabul etmiyoruz ve Kürt olduğumuzu da in
kâr etmiyoruz. Çünkü Kürt ile Türk aynı ırktan
dır. Yani Turanlı'dır. 

Emperyalist güçlerin yıllardan beri yapmak
ta oldukları, yalanlarla dolu ve hiçbir i Imf gerçe
ğe dayanmayan propagandalara inanan ve kendi
lerinin Türk'den ayrı bir millete mensup olduk
larını sanan kişiler ise gaflet içerisindedirler. . . 
Biz /işte bu gaflet içerisinde bulunan kardeşleri
mizin gafletten kurtulup gerçekleri görmelerini 
istiyoruz. 

Doğulusuyla-Batılısıyla, Sünnisiyle- Alevi-
siyle.Türkmeniyle-Kürdüyle Türk Mi ileti bir bü
tündür, parça lanamaz. 

Emperyalist devletlerin Türkiye'deki uşak
ları şunu iyi bilsinler ki,yapmış oldukları pro
pagandalar geri tepecektir. Hevesleri kursakla
rında kalacaktır. 

Bizler yani Kürt diye nitelendirilen iDogulu-
lar olarak bu Milleti ve bu devleti bö(dürtmeye
ceğiz, bilâkis güçlenip kuvvetlenmesi için her 
türlü imkânlarımızı seferber edeceği z.Emperya-
lizmin ve onun Türkiye'deki uzantılarının her 
türlü oyunları^Doğulu gençlik tarafından bozula
caktır. Bu böyle biline.. . 

Kahrolsun komünistler, bölücüler, bölgecı ler 
ve nw>*hep kışkırtıcıları 1.. 

Vaşasın Do&udaki mi lif bir lik ve kardeşlik 
mücadelemizi.. . 
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DAYIKA ZERO 
Güneş Kardu düzlüğüne gelip av 

banınca, tekmil canlılar apansız 
soluya kalmıştı gene.Kuşlar kanat 
vuramaz, yılanlar ıslıklanamaz ol-r 
muştu. Sıcak, ohıksuz bir bıçak gi
bi böylesine saplanıvermişti herhir-
şeye. Toprağa doluşmuş tırnak iri

liğindeki çakmak taşlan, Örsten fır
lamış demir kıvılcımları gibi .yakı
cıydı. Can değemez.Değse, yanıp 
kül olur. Ne var ki, kalın kabuklan1-
nı zırhlamış iki kaplumbağa güneşin 
onca Öfkesini umursamadan patikaya 
aşağı adımlanır idi. Arada bir Ön
deki durdukça, diğeri yetişip tos vu
ruyordu küt küt.. .Arkadaki gene 
yetti. Başını zırhım çekip yekindi 
"Küt!.. " ikinci hamlesine niyeti ya
rıda kaldı. Taşlar sıkışıyor, toprak 
gümlüyordu, az gerilerinde. Bağrı 
acıtmış, kuşak bağı gevşemiş bir 
kara gölge, çıplak ayakları : sırtına 
vura vura koştu geldi. Kaplumbağa
ların üzerinde aşıp seyirtti, j gitti. 
Gölgesi tostoparlaktı adamın. Abdo 
Ağa'nın bademliğine girince görün
mez oldu. SonraKüye tepesinin ete
ğinde belir iver di. Kara Seydo, çah— 
dan yapılmış bostan kulübesinde öğ~ 
le namazına niyetlenmek (üzereydi ki 
sağ yanından yıldırım gibi geçmekte 
elan Pışar'ı farketti. "N'olmuş buna" 
diye söylendi. Meraklanıp bağırdı 
sonra: 

7Lo Pışaroo!. Lool.. 
Pişar, yüreğini alafa vermiş 

seğirtirdi öyle. Seydo'yu işitmedi. 
Lâkin berikinin m erakıda alaflanı-
vermişti. Bir kere daha bağırdı: 

-Ptşaroo!. Loo'... 
Gene duyuramadı. Parmakları

nı ağzına sokup ıslıklandı bu kere. 
JK*miya Reşo yolu düzlüğünde arka
sından vınlayan ıslık sesi yetincej'ı-
Şar zınk diye adım bıraktı. Gözlerir 
ni iri iri açıp etrafa bakındı. Seydo 
ünledi: 

-Ne oli keko, sanadiyem? 
Pışar, söylenecek oldu; önce 

gırtlağı, sonra dudakları kıpırdandı, 
lâkin ses gelmedi: Yutkundu. Fısıltı 
hâlinde dedi: 

-Dayık a Zero.. 
Bir kere daha tekrarladı. .Kara 

Seydo duydu. Islatıp başına bağladığı 
mendil yellendi tut ki; birkaç adım 
ırağına düştü. Omuzları , çöküver-
mişti. "Dayık a Zero ha?"diye mı
rıldandı birkaç kere. Pişar'a doğru 
yürüdü. Pışar, soluklanmıyor, göz
leri kıpırdamıyor,• yüreği _ çarpmı
yordu. Lâkin beyninde biteviye yan
kılanan yılan ıslıkları çizgi çizgi u-
zanıyordu.Kara Seydo'nun sesini 
duydu. Sanki yukarlardan gelirmiş 

gibi başını göğe kaldırdı. Bir kere 
de* kendisi tekrarladı: 

- "Nire gidişen ? " 
Düşünemedi, bilemedi, söyle

yemedi. Neyi düşünecek,nasıl bile
cek, ne söyleyecekti ki?. Kelimeler 
güneş ışınlarının kızgınlığınca dört. 
küldü dudaklarından: 

- Ula bilişen ne olmiş Seydo... 
Bizim Dayık a Zero'yicendermeler 
yakalamiş götırmişler... 

"Sebebi ne gösteriler?... 
-Ma bilmisen, benim için dal. 
Seydo, Pışar'm omuzuna el_ 

koydu. Bostan kulübesine doğru çpkr 
ti. Sonra bağdaş kurdular. Seydo Pı
şar'a cıgara uzattı. Pışar almadı... 
Yansına kadar toprağa gömülü tes
tiyi kavrayıp başına dikti. Uzamış 
sakallarından süzülen sular, bağr. 
rından aşağı kayıp indi. Seydo, onun 
rahatladığını görüp sordu: 

HASAN KA YiHAN 

•*&ele"\ şimdi ne oli? 
Pışar omuz çekti. Köye inip o-

lanları duyduğunda, gözü birşey 
görmemiş, silâhını bile yanına al
madan yola fırlamıştı. Lice yolu.ı-
raktı. Bildiği, oraya varacak,LXayj.k. 
a Zero'yu kurtaracaktı. Dayık'a Ze
ro, altmışında bir ihtiyar . anaydı. 
Pışar'm anası... Yüreği Jandarma
nın gözettiği Pışar'dan yana vurur
du hep... Lice dediğin az biraz ışık 
demekti Cumlaş köyünden yana. Çok 
çok korku. Mahpus demektidaha çok. 
Sonra hasret. .Pışar'm kulakların
da bir baykuş pavkımasında üç kez 
yankılandı, Slâlem sözü... 'Dfiyıka 

Zero oğlu için mahpus olmuş!. Da
yın a Zero, oğlu için mahpus olmuş 
Dayık a Zero., oğlu için mahpus ol
muş! . " Küre tepesi göçüp Pışar 'm 
üstüne indi. Suyu çekilmiş .' Kardu 
deresi, sanki sellere bürünüp Dışa
rı Önüne kattı da sürükledi gitti... 
Pışar, fırlayıp ayağa kalktı.,-Jiğzı 
kenetlenmiş, soluğu durmuştu'.'Oof!* 
dedi. Yüreği üzre yumruk indirip 
"Of çilem of!. "Ben ki ağam bildim 
seni Mehmed Zeki Beg. .Kulunsay
dım kendimi.. "Var git" dedin,"Vur 
Muso'yu.. " Vardım, vurdum. ."Kaç* 
dedin, kaçtım. .Anamı vermek var 
mıydı ele?" 

Mehmed Zeki Beg dediği,Lice'
nin kattrnazı. O istemezse, sular 
akmaz olur, şimşekler çakmaz.Pı
şar, Mehmed Zeki Beg ile qçmışh 
gözünü.. Onun la kapamalıydı, hemde, 
Böy le dem işti aşiret buyruğu. -Küf
retti herbir şeye ana avrat.. Sey-
do'ya söylenmeden yürüyüp gitti. 
Gün ikindiye devrilmişti. Lice-, J?ı-
şar'ın ayakları dibinde hastalıklı 
bir çocuk gibi yatmaktaydı.— Elsiz 
ay aksız.D ört bir yanına toprak yol
lar açılmıştı. Kasabanın . ppşyüz 
metre dışına kadar. "Al" demekti 
bu,. "al gerisini de sen yap,Cumaş~ 
h, Serdeli, Derkamlı. .Götürebilir-
sen, götür köyüne.. " Pışar, tepe
deki meşeağacınıh dibinde dikili
yordu. Az sonra varacak) ,JBen Pı^ 
şar'ım.. " diyecekti. "Bırakın, anamı 
alın beni... " Mahpushaneyi bilmez
di Pışar. .Ama çok şeyler duymuştu 
ondan yana. .Karanlık, Öfke ve has
ret. . Çok çok havasız dört duvar... 
İçini çekti. Kollarını kaldırıp gerin
di. Lice minarelerinde okunan ikin
di ezanı tepeye ağır ağır ağıp Pışa-
rın yüreğine değiyorâu. Birdenbire 
içini bir ateş dağladı. "Allah" deyip 
kollarını sıvadı. Sonra acı bir bakış
la çevresini süzdü. Kurnek yaylasınr 
da sanmıştı kendini. Buz _§oğuklu-. 
ğunda suların şarıldadığı... Yutkun* 
du. Çömeldi. Ellerini toprağa . basjp 
teyemmümle abdestlendi. Namaza 
durdu. Elhâm, bir büyük huzurun 
kapısını aralamıştı yüreğinde.-Za
manı unuttu Pışar .Dayık a Zero'nun. 
dizleri dibindeydi gene... Anası, 
kirli saçlarını okşuyor, _ yaralarla 
dolu yanaklarını Öpüyordu... Kucağı 
genişti ve bir başka sıcaktı. Bir ara 
arkasından sesler geldiğini sandı, 
dönüp bakmadı.Kabe'ye _, çevrilmiş 
yüreği sûre'de Peygamberinin avuç
larında atıyordu öyle.. Yüreği yani 
bedeni ve ruhu.. Hattâ Dayık a ^Ze
ro, Cumlaş köyü ve Kara ~ fiejydo. 
Hem de Mehmed Zeki Beg, ... Muso 
ve mahpushane. Lice ve bütün 
memleket. .Asker arkadaşı Edirne
li Cemal de. .Namazını bitirmişti. 
Hatim indirdiğinde okuduğu _ âyete 
başlamıştı şimdi de.. "Elif, lam, 
mim.. " 

Güneş, dağların doruğunu aş- seleceh, bıyuk devlet olacak Türki-
mış, Öte yana sarkmaktaydı Elleri- yamız. Ezan sesinde kolkola _ gijrip 
ni yüzüne götürüp sürdü. Yavçşça yürüyacağız, çilenin üs tüne, karan? 
ayağa kalktı. Hafif bir öksürük s e- hğın üstüne; yokluğun, yoksulluğun 
siyle sıçrayıp döndü. Üç_ jandarma fakirliğin, fukaralığın,_ .yalnızlığın 
ve Dayık a Zero, kendisini süzür üstüne.. Sömürenlerin üstüne.. iti
yorlardı gözleri parıltılı.Pışar va- lücülerin, ayırıcıların, fitnecilerin 
np anasının ellerine sarıldı.Yüzüne üstüne, üstüne.. .Allah bir çünki, 
gözüne bakardı öyle. Bellilki,, .mor vatan bir, millet bir... 
izler aramaktaydı. Bildi- Dayık a Dayık a Zero'yu kucakladı som* 
Zero; ra.. Cumlaş'a doğru, uzanan . pati-

-Na.. dedi, seresker epeyi ü- kava sardı. Bir gün vızır vızır ara-
zıldi.kehırlandi. "Anam.. " dedi, baların kayıp gideceği yollarım dü-
"Pışar'm kebaheti yok.. Mehfned şünerek. Bir türkü koyuverdi dağ-
Zeki Beg belâ.. Bütün işi o açi bq- lara dağlara... 
şinizâ Biliyem.. Sizi bize dışmen 
edi.. Bizi size. Hûda'mız yek,± pçy-
ğember yek, Mıshef yek, devlet-ü 
milet û veton yek. .0 mezhep, bu 
mezhep yok, hepimiz kardaş, hepi
miz yek. Ecdat da ayri değil,-Dini
miz da yek; İslâm. Anam sın.. Seni 
üzdım. Gün gelir, devran döner, çi
le biter. .Memleket hepimizin. .Es-
tembolluyam. Müslümanam üemi de 
Türk 'em. Sen gibi. Sen özimızseu. _ 
Görecahsan bitecah çilemiz ^Yakında* 
Yüreğim yüreğinde.. Gavur bolemı-, 
yacah birbirimizden.. " 

Pışar'iri gözleri bir hoş oldu. 
Dağların gerisinde kalan _güneştut 
ki gerisin geri dönüp geldi. Jandar
malarla kucaklaştı. 

-Bitecah.. diye bağırdı sonra, 
çilemiz bitecah. .Yolumuz .Allah'a 
doğru. Ben, sev, o, yok artık. _ Biz 
varık biz. Doği, bati, kuzey, ^güney 

"Delile" delile destana 
Delile delile destana 
Awa hat û ama çu 
Suwar hat û pcya çu 
Çava mm çave reş ket 
Akıl û sevda para çu 
Delili delile" destani 
Bu vatana kurbane 
Ay yıldıza heyrane 
Delile delile destane... " 

Jandarmalar birbirlerine .ba
kıp gülümsediler. Hiçbiri diyemedi 
ki, "Hey Ptşar, seni Lice'ye gö
türmemiz lâzım.. "Diyemediler. . 

-Dönelim.. dedi, başlarındaki 
çavuş. Pvşar, yarın öbürgün jşelir 
İnşallah beraat eder.. 

Sıcak çekilmiş, gecenin ayazı 
çökmeye başlamıştı dağlara... 
Yolsuz köylere, susuz köylere,.ı-

her kuşe, her ter ef kalkınacak,yük- şıksız köylere... Utanarak!.. 

KON YAYINLARI SUNAR 

TARİH BOYUNCA TÜRK 
KAVİMLERİ VE KÜRTLER 

—Tarihin başlangıcından zamanımıza kadar ,her yönüyLe KÜRT
LER. . . 

—KÜRTLER hakkında bugüne kadar ileri sürülen görüşlerin e-
leş t i r i s î , . . 

—ZAZALAR ve ALEVİLER hakkında şeniş bilgi. 
—Do&udaki bütün KÜRT ASİRETLFPPhin'tarihi kökenler i . . . 
—Kürtler'de Örf ve Adetler, yaradılış inancı,iyi ve kötü ruhlar, 

to temizm,mezar lar ,z iyaret ler ,bayramlar ,dağ kutsallığı, kut
sal sular, kaynaklar, ı rmaklar , Şamanf inanışlar, Kara Çarşam
ba , Ergenekon Efsanesi . . . 

—KÜPTÇE'nin Hint-Avrupa dil gurubundan olmadığının gerçeği. 
—Türkiye'de ilk defa tam ve gerçek bilgiler 
—430 Sayfa, büyük boy. Fiyat: 100'TL 
—Ödemeli gönderilir. îrateme Adres'i:Kon Yayınları,P. K.-81 

Maltepe-ANKARA 
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Belgelerle Kürt Aşiretleri ve Menşei 
Türkiye Kürt lerini Kurmanç ve 

tZaza olmak üze re iki bölümde top
layabiliriz. Her bölüm de yine kendi 
arasında çeşitli aş i re t le re ,oymakla
ra ' ay r ı imiş durumdadır. Kurman, ç 
kolu, "Mil" ve "Zi l" diye iki bölüm
de incelenebilir . Zaza(Guran/Kbrhan) 
kolu i se , (Varto Tarihi 'ne göreJDüm,- • 
beli-Yezidl-Zaza olarak üçe bötün-
mektedir . - ' *, 

Van Târ ih i (s . 43) de bu MÎL ve 
ZİL ayrı lmasını gösterdiği gibi Dr . 
F r i ç de;"Memaüki Osmaniye i le A-
zerbaycan havalisinde bulunan Kürt-
Zeban(Ku rmanç) şubesine mensûb a -
ş i re t ler in k ısm-ı âzami ZİLÂN (Zil
ler) ve MİLÂN (Miller) unvanı i le iki 
büyük şubeye ayrıldığı hâlde ŞEREF- ı 
NAME'de bu ciheti meskût bira k ı la r 
rak ZÎLAN VE MİLÂN aş i re t le r i tâli 
zümreler arasında gösterî t f t ı iş t i r , , t -

(ÖjT. F r l ç , Kürtler, s, 45)denilmektedir, 
» ŞEREFNÂME'nin burada MİL 

ve Z İ L oymaklarına onur tanımamak 
ve bütün Kürtleri kendi etrafında top
lamak ani acını güttüğü sanılmaktadır» 
Nitekim bütün Kürt aşiret ler inin Di
yarbakır ve Doğu Bayazıt merkez le-

. rinden etrafa yayıldıklarını iddia e t 
mesini de Dİ*. Fr iç ,"Şerefname sah i 
bi kendi hükümetinin kuvvetini g ö s 
termek ve Kürtleri bu muhite müte
veccih edebilmek içinDiyarbakır-Dö-
ğu Bayazıt merkezini z ikre tmiş t i r" 
diyor. V, Minorsky de (jslâm Ansiklo-
pesl sJ. 1091);"Bilhassa şimalde ve • 
Garpte yayılmış olan diğer b i r efsa
neye göre Kürtler eskiden Milân ve 
Zilân diye iki kısma ayrılmış* idi. t 
Bunlardan birinci leri Arabistan 'dan 
ikincileri Şarktan ge lmiş t i r . "demek
tedir . 

Milân Ve Zilân oymakları, her 
biri 12 olmak üzere , başlıca 24 büyük 
oymağa ayrılmakta (Tıpkı Oğuzların 
24 boyu gibi) ve bunlar da yine i r i l i 
ufaktı çeşitli adlar altında anılan kü
çük oymaklara, da ha doğrusu obalara 
ayrı lmaktadır lar . Önce Mi l an ' l an , 
sonra Zîlan' ları ve daha sonrada*Za— 
za ' la r ı s ı rasıyla inceüyelim. 

lrMİLAN(MİL'LER)£FOPLULU-
Ğü OYMAKLARI 

Bu guruba dâhil edilen oymak
ların i s imler i şunlardır : l-Milli Oy-
mağı-2-Berezan/Berzan(Barzani te r / 
Barzanlılar) oymağı, 3-Cıbranlı O y 
mağı 4-Kara keçili Oymağı, 5-Zırkan 
oymağı, 6-Sipkan(Sipki) oymağı 7-Ka-
rabaş Oymağı, 8-Şeyhan(Şıhan^->eyhlu) 
Oymağı, 9- Sidanlı (Şitanlı/Seydanh) 
Oymağı, 10, Huytu Oymağı,lt-ŞigoOy
mağı, 12-Ha senan lı 'la r Oymağı. 

l-MÎLLİ AŞİRETİ: 
Maspero, N. Adontz,Wels 'in t â 

rihleri İle Kars ve DiyarbakırTŞrtbr-
lerinde;Miüt, Militen, Melet, Meldi 
diye çeşitli seki ilerde adlandın lan bu 
aş i re t ; bugün "Mil" "Milan" şekUnde 
hâlâ geniş bir aş i re t topluluğunun adı
dır. Bu bakımdan bu "Mil" konusu ü -
zerlnde dikkatle durmak îcab eder . 

Mi Üt, Mi l sözünün ' T " li çoğu lu 
oldueu gibi "Melet" de "Mel" sözünün 
yine "T"l i çoğuludur."Milit" "Melet" 
adlar ı , her ikisi de Malatya'ya v e r i -

. len adlar olduğundan aralarında ses 
değişikliğinin b i r fark yaratmadığı, 
anlaşılmaktadır ."Meldi" sözü , de, 
"Melidu"nun kısalmış hâlidir, "Meli" 
sözündeki " İ" nisbet eki olduğu gibi 
(DU) da memleket gösteren bir ektir . 

Târihin "Mi l i f l e r in i de bugün
kü "Miller"in yaşadığı yer terde bulu
yoruz. Bugün "MİL"adını, "Milân" la-

n n bulunduğu Urfa, Harran .bölgele-
r inde;"Mil l i" şeklinde köy adını,Tun
celi 'nin Kalan kazasında;"Mil Uşağı" 
adını saklayan, kö^ adını da Baski l -
de görmekteyiz. ,» ••• 

"Milan" Şeklindeki çoğu t. hâU; 
Eleşgîrt^Tutak, Kpzıltepe, Özalpilçe 
terthde,"Miller" anlamına "Mlllan" 
TıâII. de Eruh'da köy adıdır. "Milikân" 
(Millilerin yeri);Ağri, , Kulp-t 'Kozluk, 
Koza tan, Eruh. i lçelerinde; "Mi Uyan" 
lı şekli de Erzincan ve Pazarcık köy
lerinde bulunmaktadır, . 

Görülüyor ki; bunların bazı lar ı 
Türkçe ,baz ı la r ı da Fa r sça kural lara 
göre ek a lmış la rd ı r . 

Minorsky'hin İsiam Ansiklope-
disîndeki "KÜRTLER" yazısında .bun
ların Arabistan'dan geldikleri yolun
daki söylenti, her hâlde adının ."Mil
let" kelimesinden türediği düşünce
sinden i ler i gelmiş olsa gerekt i r . 
"Millet "sözünün Arapça oluşu Milli 
Aşiret i 'nin de Arap olması, sanısını 
ortaya ç ıkarmış t ı r . Halbuki" Osmanlı 
arşivlerinden derlenmiş o lan "Anado
lu 'da Türk A şi pekleri" i s im li e se rde , 
hicrî 991 yılında bunların A taiye S a n 
cağında Mi itan (Militan) Karayörük 
taifesi olarakadlandırı ldıklarmı gö r 
mekteyiz. 

Nitekim i leri de- de - açıklanacağı 
gibi Mi tl i lere bağlı Barazi (Barzan) 
aş i re t i de Edremit ' te bugün yine b i r 
yörük oymağıdır. Bunlardan Cibir l i -
lerin de Teke Sancağından gelme o l 
dukları yine bu a ş i r e t e bağlı Karake
çili aşiret inin de Teke Sancağı yörük-
lerinden olduğu,hicrî 975 tarihli fer
manda bel i r t i lmiş t i r . Görülüyor ki, 
bunların Arap olması düşüncesi h iç 
bir esasa dayanmaya?? bir ya ulaştır
madan başka b i rşey değildir. 

Kelimenin özü olan "Mil" Türk -
çedir , ve yine Türkçe "L i " edatı a l a 
rak "MİLLİ" olmuştur. Nitekim Far s 
ça çoğul edatı olan "Milan" "Miller" 
anlamına olduğu gibi, eski Türkçe-
deki " T " çoğulu edatını alan "Mil i t"-
te y ine" Mi iler" demektir. Arapça'da 
"Mil" demir,çubuk anlamına ge l i r se 
de, Türkçe 'de dere ve çayların sü
rüklediği ince ve yerim Ü toprak _ an-
lammadır. Bunların başşehri "Mili— 
ten" (Milit) yani Malatya olduğuna 
göre / Fıra t vadisinin Milli topraklar ı 
i le ilgisi daha yakındır. 

MİL topluluğuna girqn aş i r e t l e r 
incelenirken, bunlar hakkında daha 
geniş bilgi verileceğinden t ek ra r l a ra 
yer vermemek için üzerinde daha faz
la durmayacağız. 

2rBEREZANn3ARZANİLER 
BARZANLILAR) AŞİRETİ 

Mil Topluluğundan gösteri len 
Berzan (Barzan) Aşiret i 'nin birçok 
e se r l e rde ay r ı ayr ı ad tandırı Idığı gö
rülmekte ve belki de bu ayrılık, bu
lundukları yere göre şive farkı ola
rak ortaya çıkmaktadır/ 

Berazi , Barzi , Barzini.Barzikâni, 
Bar i s , Bari san, Barshan,Barzan,Bar-
sgan şekillerinde görülen bu aşiret in 
büyük ve köklü bir aş i re t olduğu ilk 
bakışta göze çarpmaktadır . 

Bugün Irak' ta Kürt muhtariyeti 
için çarpışanların başına geçen Bar 
zan Aşireti üzerinde bir parça fazla 
durmak, tezimizin ne kadar kuvvetli 
olduğunu göstermesi bakımından Ö-
nem taşımaktadır . 

İlk önce adı üzerinde duralım; 
Bu çeşitli söylenişlerin toplandıkları 
kök söz "BARS"tır, Divan-ı Lügat-üt 

Türk 'de (Dizin s. 7 0 ) , " P a r s " demek
t i r . Aynı zamanda 12'li Türk t akv i -
mindeki yıllardan «birinin de adıdır . ' 
Bu söz Fa r sça çoğul edatı olan "AN" 
ekini a larak BARS-AN olabileceği 
gibi yine Divan-ı Lûgat-üt Türk'de(Di-
zin 832,-833) "BARSGAN, Afrasyab 
(yani Alp E r Tunga)nın oğlunun adı , 
bu adamın kurduğu şehrin adı ve bir 
kavmin ad ıd ı r . " denilmektedir. 

Bahadır Han Şeçere- i İşaiyesin-
de i se ; Oğuz Han Oğlu AYH&Nin 
"BARİS" is iml i b i r oğlu göster i ldiği
ne göre , BARSHAN'ların bu B a r i s -
Han'a bağlı b i r oymak (aşiret); oldu
ğu da açıklanmış olur. Türk hakan
ları arasında "BARS"adı çoktur, Ha
za r hakanlarından Salip Han'ın y e r i 
ne geçen oğlu PARS HAN ile Mısır 
kölemenlerinden BAYBARS,Samiriye 
hükümetinin kurucusu Samir Han'ın 
yerine geçen oğlu BARS HAN Orhun 

kitabelerinde adı geçen BARS BEG 
yine Houtsman'm Glossarmda Uygur 
Yazıtlarında âdı gecen BARS BOĞA 
nihayet bunlardan b i r e r misâldir . 
BARSile BARZ aynı şeylerdi r . Zi ra 
S-Z s e s değişimi her vakit yapıl
maktadır . BARZ-AN bunun Farsça 
çogullu adıdrr.Türkçesi BARSGAN 
olduğuna Divan-ı Lûgat-üt Türk be 
l i r tmiş t i r . 

Zeki Velidi Togan, "Umumf Türk 
Târihine Gir iş" isimli eserinde(s„l45 
146) "BARSGAN"lan şü şekilde açık-
lamaktadır:"Gâznevi ler Devleti "nin 
kurucusu Sübek Tegin(Sübek: Türkçe 
asker beyi , yani ordu zabiti anlamın
dadır): Acem müellifleri tarafından 
verilen her türlü Nesepnâmelerin ya 
nında onun kendisi tarafından Ebul 
Fe t* BustıyS^imlâ edilen malumat da
ha mühimdir. Sübek Tegin'in ' dediğine 
göre bunlar I s ığgö l civarında yaşa 
yan BARSGAN Türklerindendir.Baba-
sıOok isminde bir bahadı rmış . Ai le 
ler i , Cok'un avda bulunduğu'bir günde 
komşuları olan Tokhsi Türklerinin 
taarruzuna uğrayıp 12 yaşında olan 
oğlu Sübek TegigLötürülmüş 4 sene bu 
Tokhsi ler rde esare t te kaldıktan sonra 
Taşkent 'e getffi lerek Samanoğu Harı ' -
na sa t ı lmış t ı r . " 

Sübek Tegin'in BARSGAN'lı oldu
ğu diğer kaynaklarca da kaydedilmiş
t i r . Babası Oğuznâme'de olduğu gibi 
Cok Kara Berçken Bin Kara Arslan 
olarak kaydedilmiştir . 

Bu suret le BARS, BARİS veya 
BARSGAN şeklinde söylenişler BAR
ZANLILAR 'in her haliyle bir Türk a? 
şireti olduğunu açıkça göstermektedir. 

Şimdi; Isığ Göl'den Gurşistan'a 
oradan Hind'e ve İran'a,oradanda Do
ğu Anadolu'ya kadar yayılan BARS
GAN ve sonralar ı BARZAN veyaBAR-
EZAN denilen bu oymağın gerçek ben
liğini kavrayabilmek için yayıldığı a-
lanlarda, bıraktığı anılardan iz üyelim. 

EDİP YAVUZ 
BARZAN'larm bir zamanlar Isığ 

Göl çevresinde oturdu k l a n .Sübek T e 
gin'in hâtıralarından anlaşılmaktadır . 
Kürt İlhan Devleti de bu gölün Küeey-
doğusunda Alagöl'e yakın, Ulu kem 
çevrelerinde bunlara komşu idi. Ni te
kim burada Alagöl'ün doğusunda b i r j c 
Kürte kasabası bulunmaktadır. Kürt 
Elhan(İlhan) larının Türkçe konuştuk
ları, bıraktıkları yazılardan anlaşı ldı
ğına göre bunların da orada Türkçe 
konuştuklarından hiç şüphe yoktur. 
BARSGAN'lı Sübek Tegin çağında ve 
ya daha önce Hindistan'a kadar da u -
zandıklarını bugün Ganj'nehri üzer in
de Dinaypur batısında ve İngiliz paza
rının güney-batısındaki BARSOVA"Öan 
anlamaktayız. (BakJ3tielersHand-Atlas)-

Macar lar arasındaki Kürt oymağının! 
hatıralarını saklayan aynı bölgede 
BARZ.BARSYS^BERESANadlarıile de 
karşılaşmaktayız ve işin enteresan 
tarafı BARS kasabasının hemen kuze
yinde bir de TURCSEK kasabası adiy
le Türkler i de bulmaktayız. Slovakya-
dan gelerek şimdiki Macar" sınırında 
Tuna'ya karışan Gran(Guran) nehrinin 
üzerinde s ın ı r yakınından' başlayarak 
bu nehrin*doğusunda Kürt,bunun kuzey 
doğusunda nehir üzerinde BARS, bunun 
da kuzey-doğusunda yine nehir ' üze
rinde BARS-SEKLENO, bunun hemen 
kuzeyinde yine BARS ve onunda kuze
yinde TURCSEK sıralanmaktadırjTürk 
Kürt, Bars-,-Guran oymaklarının, yan-
yana s ı ra i le dizilmesi,bunların ' b i r 
tesadüf olmadığını bize açıklar duru
mundadır. (Aynı Atlas) 

BFR FSAN şekline kuzey Kafkas
ya'da Azak denizine dökülen Bey su ü -
zerindeki.bir kasabanın adına da rast-: 
lamaktayız. B e y i m i adını da bu gaftır 
re onların verdiği sanılır.Şehriniadı 
Ru s i sti lasından sonra, BFR ESA NS K 
kılığına g i rmiş t i r . Fakat Karadeniz ku
zeyinde Ocak şehrinin yanı başındaki 
limanın adı da BER FSAN'dır. Hattâ 
Kapu dedikleri yerin de adı yine BE-
R ESA N'dır . Ocak şehrinin adı .Ruslar'-^ 
dan sonra bir "OF" eki alarak OCAK-
OF olmuştur. Demek oluyor ki, buraya 
da "Ocak" adını, BAR S'la r ve rmiş l e r 
d i r . . 

BARSYS şekli, Karpatlardoğusun-
da T AR NA PO L eya Ie(f i çi nde "Bu c — 
zacz" (Bucak) şehri batısındadır. Bu
rada da "BUCAK" adını bu BARS'larm 
verdiği anlaşılmaktadır . Görülüyor ki, 
bu istilâ henüz F a r s "aşmadan çök e s 
kiden Sümerler , Flamlar .Akadlar akı
nı zamanlarında veya az sonra Hindu-
kuş dağları , Elburuz dağları , Kafkas 
dağları yoluyla Karadeniz'e çıkan a-
kmlardandır. Yahutta Hunlar is t i lâs ın
da ORTA-ASYA 'dan İran'a uğramadan 
gelen bir akınla buralara ye r l eşmiş 
lerdir . Gerçi İran'da da bu adlara rast
lanmaktadır. Bu da herhalde bunların 
güneyden gelen bir kolu olsa gerekt i r . 

(Devamı, var) r momt&f 
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BİR GÜN GELECEK.. 

ÇOK UZAK. . 
ÇOK UZAK BÎR GÜN GELECEK.. 
BİR GÜN GELECEK.. 
ÇOK YAKIN BİR GÜN GELECEK.. 
O GÛN YARINDAN YAKIN. 
O GÜN YÜZYILLARDAN UZAK.. 
AMA O BÜYÜK GÜN, 
MUHAKKAK GELECEK. 

O GÜN BÎR NUR TOPU GİBİ,. 
BU UZUN GECELERİN SABAHINDA 
IŞIK IŞIK DOĞACAK.., 

O GÜN 
NAL ŞAKIRTILARIYLA, 
FIRTINA UĞULTULARIYLA, 
SİLÂH SESLERİ İLE 

GELECEK,.. 

O GÜN 
GÜLÜN TOMURCUĞUNDA, 
RÜZGÂR FISILTISINDA, 
MAVZER IŞILTISINDA 

O GÜN ÖNÜMÜZDE 
O GÜN HERŞEYİMİZDE. . . 

BÜYÜ BOZULACAK 
KOZA AÇILACAK 
RUHUMUZUN VOLKANI. 
KONUŞMAĞA BAŞLAYACAK 

BU İHTİYAR DÜNYA ASIRLAR 
YİNE BÖYLE DÖNECEK. 

YA BEN, 
YA ÇOCUĞUM, 
YAHUT TORUNUM, 
O GÜNÜ YASSıLAYACAK. 

O GÜN BOŞANAN BIR OK 
O GÜN DOLU- BIR YELKEN. 
O GÜN OLGUNLAŞMıŞ BIR BAŞAK 
O GÜN YOLDA BIR MEKTUP 
O GÜN TELGRAF TELLERINDE HABER... 

MÜJDE ONDA, HAYAT ONDA, NECAT ONDA 

O GÜN 
O BÜYÜK GÜN 

BOYU, O KUTLU GÜN 
BİR GÜN GELECEK... 
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