
BURDUR 
Her ayın 19 unda Çıkar 

Cilt : 1 ş•bat 1931 Sayı : I 



* ·---:=::= 'wr:e §*!#> 

Bu sayıdaki yazdar 

Burdur'a niçia çıkarıyoruz 

Halkevi 

Surdar ııe zamandaaberi y~ı;or 

Dokumacılık 

Burdur kültüründe dn ııdımları 

Burdısr'da beliren yeni ufuk 

Bir Rica 

Halk bilgisi mevzuu, uıulü, gaycıi 

Burdur (Şiir) 

Vitamia Te tarihçesi 

Şehir haberleri 

Feyzi Bayraktar 

A. Selçuk Köu oğh 

Rıza Erdem 

Kemal Saden 

F eritl Çamoğlu 

Hasaa Melli 

Burdur 

A. Selçuk Köse oğlu 

Doktör Şültıü Göksu 



Burdur C. H. P. Ba,lt.anı 

Sayın Valimiz 

'tlbdiifrıok <$ava.ş 



Her ayın 19 unda çıkar 

Cilt : l Şubat 1939 Sayı : 1 

Burdur'u Niçin Çıkanyoruz 
Nit;in pkıyoruz : 

Cilmhuriyet Halk Partimiz her 

yönden vatanı kurtardı. Türk mille· 

tini, memleketimizi ·. layık olduğu 

yilksek yere çıkardı. insanlık küflesl 

içide milnta~ ·bi~ durumda bulun

durmağa azmetti; bu önemli işin reh· 

berlik vazife3ini Halkevlerine verdi. 

Bu mukaddes ve yüksek gayeli 

Halkevleri sağlam temelli binasını 

932 de kurmuştu. Halkevi, kalplerinde, 

dimağlarında va!an ve memleket sev

gisini mukaddes ve yüksek bir he
yecan halinde duyanlar için toplan
ma ve çalışma yeridir. Herkesin evi 
<>lan burası bütün vatandaşlara açık
tır. Burada her yurddaş muhtelif ih
tiııas, istidat ve arzulara göre tercih 
edilecek bir çalışma sahası bulacak, 
bu suretle hem kendini yetiştirecek 

hem de muhitini nurlandırecaklır. 
Burası, bilmiyenlerin bilec?ği, bilen. 
terin bildireceği yı>rdir. Evimiz, mek
tep terbiyesinin, tahsilinin ulaşama
dığı yerlere elini uzatarak memleket 
~ençliğiai, muhitini birbirine sevdi-

recek, saydıracak ve idealimize bağ· 
1ıyarak istikbalin ı~ığı olan bu var· 
lığa yol gösterecek ve yetiştirecektir. 

Muhitimiz az işlenmiş elmas gi· 
bidir. Bu cevhere gözümüzü yakın
.dan ,. gezdirerek- tl!rih, coğ.afyasını, 

içtimaiyahnı, sıhhatını herşeyinf H~l
kevi gayelerine uygun olarak inceli
~ en biıtün sesleri, etütleri dergimize 
büyük bir istekle alarak yurda dıığı· 
tacağız. Çiinkü, şurası muhakkak 1.i; 
medeni memleketlerin içtimai: ve si

yasi hayatlarında matbuatın oynadı

ğı rol bugünkü kadar hiç bir zaman 
kendini göstermemiştir. Bu sesler, 

Bugünün bir dergisi yarının bir ta· 
rihi olacak ve gelecek nesillere he
diye edilecektir. 

Çalışmalarımız; yapacağımız işin 

büyüklüğü, yüksekliği ve wrluğu 

karşısında belki eksik kalabilir; fııkat 
gayelerimize daha azimli bir hı1, da
ha şuurlu bir inan ve metodla ulaş
mağa sayın büyüklerimizin değerli 
yardımlariyle devam edeceğiz. 

Halkevi Reisi Diş Hekim4 

ı:-eyzi 13a!f1!akla.c 
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Bu ay Halkevleri yedinci yaş~na 
bastı. Burdur Halkevi de dördünü 
idrak ediyor. Her yıl dönümünde 
kümesine ·düzineler kataıı bu milli 
çatı,, vatan kal~inin ana kökü olan 
köyleri de içine almaktadır. 

Halkevlerini Ata kurdu, onun ve 
Bf:rdengeçti arkadaşlarının, yurtta 
yeniden kur:?ıadığı ne var iti. MHle-
te (Vatan ve millet tapusunu) o ba· 
ğışladı. O, arkasından ağhyau ve 
ağlatılan anne sesine koşamadı, ar
kasına dönüp bakau:ıadt; evrensel 
vataıı hıçkırığına koşmağı üstün tut
~u. Hicranla kanayan yüriğini, yara· 
sım R&rdığı vatanın, vatandaşm şük
ran tebessümü ile yıkadı Aile evini 
vatanın kalbinde kurdu, bu il.ilenin 
çocukları . millet, yuvası duvarları, 
eınırları aşan vatan ve Halkevleri 
oldu. Uyumadı; başucumuzda bekle· 
dl, dinlenmedi; dinlendirdi. Çok ya-

şayamadı, yaşatıyor '·~~ sonsuz ol&
ra k yaşatacak. 

Duygusuz mu kalırız. Halkevinde 
onun yolunda parasız ve karşılıksız 
hizmete koşmak, namu \>orcudur. 

Kendi evimizin, kıı aathanemi~in 
huzur ve rahatından bir kısmını ayı
ı ıp, Halkevi çalışnıalacına koçmakla 
suyunu içtiğimiz, özgen hava~ını 
kokladığımız, sarı başaklarında bıtrn 
ekmeğini, zümrüt bağlarındıı renkle· 
nen kehlibar üzümünü yediğimiz, 
cennet bahçelerinde güllerini kokla.
dığımız, üstüne bdon köşkler kurdu· 
~umuz bu kutsal toprağa olan borç· 
!arımızı ödemiş olalım. Ettiğimiz ye· 
minleri, tuttuğumuz alkışları yerine 
getirelim. 

Öyleyse arkadaşlar, Halkevine, 
stııdyoma ... 

A. Selçul< Köseoı:ııu 
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..Memleket tarihine hlr ı.akıy ! 

Burdur Ne Zamandanberi 
Yaşıyor 

Halkevimizin Neşriyat ~.ube!'i ko-
mitesi b_ana cidden karan'ık ve iş

<tenmemiş bir mevzuu ayırmış. Mem
leket tarihine ait bildiklerimi yazma~ 
_ğa başlarken müktesebatımın hemen 
hemen menkulata ve rivayell <>re ii"
tinat eden müphem bilgiler olduğu

nu kaydetmeği ·faydalı buldum. Ta
rih ve tarihçe me'hazleri yaşıyan 

-.eserleri kendisine destek edP-rek yük
selen bir mazi yığmı olooğuna göre 

'Burdurumuz.un tarihç~si böyle baş 
vurulacak .kaynaklardan mahrum ol

, duğundan tarihin en zayıf istinat 
rnoktalarından biri olBn menkulata 
"Ve rivayata dayanacaktır. 

Böyle zayıf. e~aslara ve müeyyi-
·-<leye dayanan bir tarihi yazmamak, 
belki daha iyi olabilirdi. Hunu, bun
dan on bir sene evvel tecı;ybe etmiş
tim ve bir . amatör sıfcıtjyfo y~ni 

baştan aynı mevzu üzerinde işlemek 
ıbelki yeni tetkiklere ve buluşlara 

münevver gençliğinıi.zi tf:ışvik ve alil
kalarını çekmek maksadiyledir. Kıy
metsiz yazılarım bu . ilgiyi doğurabi
lirse belki bu yönden faydalı ela· 

' bilir. 
On bir yıl evv~L Vilayetimizde 

Maarif Vekil.Jetinin. emri ye Maarif 
Müdürlüğünün tensibiyle (Vililyet 
halkiyat ve barsiyatını) tetkik vazi
~fesiyle Öğrel!Den ark~daşlardan mü-

ı 

Yazan : Rıza Erdem 

t ••şekkil bir komisyon ayrılmıştı. Beş 
allı ay çalışan bu komisyon çevre
mizde çalışan bütün Ögretınenler in 
yardımiyle hemen hemen muhiti bir 
tetkik mecmuası yaratmış, bu !Jğrıış
ma beş altı yüz s~hi:felik bir kitap 
doğurmuştu. Türk !ıarfleri inkıl8bı 
arifosine rastlıJan bu mecmua şişkin 
gövdesiyle eski yazıların metrtikiye
tinde ihtiyarladı, intişar sahasına 

ulaşamadı. 

Muhitin yalnız tarihçesini değil, 

hemen hemen folklorunu sinesinde 
toplıyan bu kitabın ~jr. sayısı Maarif 
Vekaletinde, bir sayısı da Vila}et 
Maarif Müdürlüğü külüphanesind.e 
mevcuttur. 

Muhitimizin harsiyııtmı tetkik ·ar
zu edecekler içm çok muhtelif mtv· 
zulıır üzerinde hazırlanmış olan J;ı-ı.ı 
1<it11bın - belki bugün unutulmıığa 

yüz tutmuş ve bir müQdet sonra ise 
tamamen nisyanın d1>rinli,klerine gö· 
müle.cek olan muhiti kadim an'ane 
ve adetler, törenler kısmen olsun .. 
teshil edilmiş olduğundan - faydalı 
olabileceğini tahmin ediyorum. 

Burdur'un ilk mecmuası olaJ1 
GÜL'de de Burdur tarihine ait bir 
iki yazı çıkmıştı. Bu mecmua}ı takip 
eden Halkevimiz mecmuası ÜLKER 
de içten ve dıştan J:ıjrkaç kalem bw 
nıevr.u üzerinde durdu. 
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Hayat ansiklopedisinin tarihi mu· 
harriri de ansiklopedinin 1 urdur kıs· ,. 

mında Burdur tarihit.a &;t kısa ve 
mOphem satırlarlB izahat vermiştir. 

Ansiklopedide Burdur'un eski adı· 
nın (LİM~ORRİYA) olduğuna ve b;r 
zamanlar (TÜRKMEN HALİS) adır ı 
taşıdığı ve Osmanlılar zamanında 

- BURDUR - ismi ' almış olduğu 

dıı 'yanlı i!ıle de muharririn hanıri 
esere ve n ehaza i~tinadeİı b..ı isn. i 
meyc1ıınıı çıkıı rdığını bilmiyoruz. 

Yıılnız bildiğimiz bir şey varsa 
tam 7:!5 Hicri Fenesindenberi Burdu: 
ıu1 adının "BURüOR~ olarak söy· 
ll'ndiğidir. Çünkü lıunu tı>yit eden 
delilimiz var.1 Dilimize tercüme edil
miş olan meşhur seyyah İBNİBA
TUTA'nın seyahatnamesinde BUR
DUR'un adı geçmektedir. Mezkur 
seyahatnamenin birinci cildinde Arap 
seyyahı Burdur'un ismini eski h'arf · 
!erle (BlRBİR) gibi yazarak hareke
liyor ve (Zammı, ba silkOnu rai müh
ınele ve zammı dol sükunu rai, müh
mele) ile okunacaktır, diye kııydfd i· 
yor ki; (BİROİR) gibi yıızılan keli· 
menin tam bugUnkü telaffuzu ıle 
(8URDUR) olduğuna vakıf o'uyoru~. 

IBNlBAfUTA Burdur'<la bir gen 
kalmı9tır. Kendisi Burdur'da Hatib ı n 
menziline innıiş, Ahiler kendi mt n · 
zillerioe g6tllrmek iatemifler. Hatip 
razı olmamıt beraber ola•ak bir boa· 
tana ziyafete g6tllrmlltler IB!lllB \
TUTA ;;;Burdur'dan İyi bir intiba 
ile ayrılmııtır. Burdur'u t6yle tavsif 
ediyor : 

Kalesi bir cebeli şah k üzerinde
dir. Şehri içinde enharı çoktur. 
B:a Farisi n Tnrkçe bilmiyordum. 

Ko:ıuşımadık fakatçok ikram etti
ler, diyor ve enharı çoktur tavsifi· 
ni de Burdur çayından· ıehıin muh
tel.if mahallerine ve bağ, bahçeleri'. 

-r.e alınan büyük su kanal ve bark
larını görüp yazdığı anlaşılıyor ve 
Burdur'dan (516ERTE) yi (ISPAR· 
1 A) ya gittiğini kaydediyor. 

1B~IBA1 UT A'n!n 725 - 735 
Eenelerinde Burdıir'dın geçtiği ve 
Burdur'u yine o zamaıı Burdur ola· 
rak isimlenmiş~ kaydedildiğine göre 
600 küsur 'sene evveldenberi şehrr· 
mizin isminin bir tebeddüle uğram'a· 
dıği anlaşılmaktadır. 1 üı k seyyahı 
EVLi YA ÇELEBi maalesd Burdur 
havalisine gelmemiştir. 

Derin tetkik ve ince görüşüyle 
gördüğü yeıleıin tarihini a}"d nlafatı 
bu meşhur seyyah İ:ıe olurdu Burdu
rumuıa uğrasaydı ve ilimiıin ' 300 
sene evvelisini de bize bir parça 
ı ydınlatsaydı. 

IBNIBATUTA,nın uğradığı za· 
manlar Burdur Hamid oğullarıııın 
idaresinde ve bu devletin merkezi 
olan (Eski adı FELEK ABA f) Eğir· 
dir'den idare ediliyordu. Seyyahın 
1iyareti Hamid oğullarından Hüse· 
) in Beyin zamanına teaadilf ediyer. 
Bu tarihte de lbnibatuta Orhanga· 
ıiyi (Bu·aa Sultanı) olarak ziyaret 
eylemiıtir. 

Bu·dur'on Hamid oğulları devltli 
zamanında da mevcut bir kasaba 
olduğu iair ile müeyyettir. Bundan 
sooraki yazımızda bahsedeceğiaıi:ı:, 
kitabelerle Hau:id oğullarının hü· 
I.ümran oldukları tarihlerde de Bur· 
dur'un kaleli b1r beldeleri olcluğu 
neticesine varıcaau. 
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B•rdar'da Sıa'atlar 

Dokumacılık 

Dokumacılık, Burdur'umuzun baş· 
ta gelen sanatıdır. Nasıl ki; Adana 
deyince pamuk, Kayseri deyince-su· 
cıık Ye pııtırını hıtırlaııırsı, doku· 
macılık ta Burdur kelimesiyle bcra
lter hatırlanan bir sanattır. 

Bu sanat şehrimizde, sıhhati ye· 
rind: tek kimsenin işsiı kalmasına 

imkin bırakmamıştır. Kadın ve er· 
keği ba;kasına muhtaç lıral.nıı)a
•cak şehrin öz malı, öı sanatı do· 
kumacılık; muhtemel sefaletin önü· 
ne geritmit bir kale ·gibidir. 

Çalı,kın Bndur'lulardan olduk
ça mühi"D bir kısmını bağrına basan 
dokumacılık, tahminen 200 ,ıeııe ev· 
velindenberi yaşamakta ve gittikçe 
geliş"Dektedir. 811güu şehrimizde, or· 
talama hesapla ayda 22 lira kar hı· 
ıakabilen 3500 tezgah mevcuttur. 

192-1 te kurulup 1931 de esaslı 
faaliyete geçen Dokumacılar Cemi· 
yetinde o yıl 400 tezgah kayıtlı idi. 
Tezgah sayısının 934 te 2600 e, 
1938 de 35'.>0 e fırlayııı, memleket 
-dokumacılığının kna bir zamanda 
nekadar alir'atle ilerlediğini göster· 
meie kafidir. 

Dekuma işlerinde sanat bakı· 
mından da mühim tarakki göze çar· 
·par. Harbnım umiden önce Burdur 
alacaları 50 santim eninde, tezgah· 
)arı da el tezgahı idi. 1932 ve 1933 
yıllannda bu tezgalıların yüzde 75 i, 
1938 de ise tamamı enli dokuyu 
-ve kolay dokuyan çekme tezgahlar 
ıeklıine aokulmuştur. 

Yazan : Kemeı Saden 

Tezgahlarda; iç ve dış çamaşır· 

hldarı, ku;ak, rnfra takımı, -lıavlu. 
peçete, mend 1, yatak çarşafı ve peş
temıl gibi ,eyler işlenir. 

Son yıilarda 60 santim eninıfe 

~çekli dokumalar, piyasada fazla 
rağbet görmeğe başlamıştır. 

Dokuma işlerinin mühimce bir 
kı ımı silindirden geçirildikten sonra 
Paz ıra çıkarılır. Memlelıtte, dokuma 
işleriyle ve iplik salışi)le uğraşan 

büyük tüccarlar vardır. Her hafta 
lstaobul'a ve doğu Anadolu içlerine 
balyalarla dokuma işleri gönderilir. 

DolıumacıLır Cemiyeti, Pazarla· 
rın isteğine göre dokunuş şekilleri

ni tesbit eder. 1şlenen dokumaların 
Cemiyete getirtilertk kontrol eder. 
Dokunuş şartlarına uygun olanlan 
damgalamak suretiyle satışına mü· 
sude eder. Ölçüden eksik ve ya fena 
dokuyanları İdare heyeti karariyle u 

hataaının dereceaine wöre cezalandırır. 

Cemiyet, dokumacılığın ve dokumacı1a
rın korunmasında her türlü yardımil 

koşar. 

Dokumaların, iplik ihtiyaçlarını da 
kolay temin Ye dokuma iflerinin sürü

münde yardım wayesiyle kurulmuş bir da 

Kooperatifleri vardır. Kooperatif 1935 

y•lında 40 ortak ye 6()3 lira sermaye ile 

kurulduğu halde buırün 300 den fazb 

ortağa Ye 50)!) liraya yakın sermayeye 

maliktir 
Dokumacılık Burdur için müMm bir 

weçlm nsıt .. ıdır. Gittikçe ilerle•ekte. 

iti için. büyilk ilmidler ndetmektedl:. 
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Burdur Kültüründe Dev ·· · · 
Adımlan 

... 
Burdur kültürü, bugi,in meklE>ple· 

rinieki dinleme yerlerini, konfeıans 

salonlarını yıkmış, yerinde bir masa 
etrafında 4, 6, 8 kişilik başkaniyle, 

üyeleriyle tıpkı (Spor kulübü, esnaf 
cemiyeli Vlil her hangi bir şirket gi
bi} birE>r teşekki,jl lrnrnıuşlardır. Ar· 
kalarıııdan öğretmenlik cübbesini at~n 
ve eski mu311imlik gururunu kırarı 

öğretmenleri de , bıı te'şekkülün baş
kanı değil, üyesi oln uşlardır. Dku\-
1.arında (Küme metodu) denilen bu 
çalışma tarzını kabul etmekle sual, 
cevap U3Ulünden de kurlulmuşlardı ı·. 

Bu suretle çocuk, öğretmenin aksi 
sedası olmaktan kurtulmakla en bü· 
yük .. hürriyetine ka vuşm u~tur. 

Her alanda, dünyayı hayretlere 
düşürecek kadar yükc;elen bu milltt, 
bilhası;ıa kültiir alanında bu yükseli
şin daha çok ilerisinde gitmek nıec· 
buriyelindedir. Kültür ini ıliıl: ırr. ız hı· 
kikaten ~uurlu ve yerindedir. ~u in
kılabın en bariz vasfı, çok has~as 
ve titiz olmasıdır. En yeni pedago· 
jıyi, en uygun me'.odu okullarında 
şuurlu bir şekilde tatbik etmek isli· 
yen Türkiye kültürü, ıırka arkaya 
dizilmiş, çecuğun enerjisini, teşebbüs 
faaliyetini durduran, onu hap3eden ve 
hayatt u nu'l!iyesiyl.ı blr konfarans 
s ılonu, bir dinle ne ve esmıme ye i 
olen dersanelere göz yummaz. G:ırbın 
ve Amerika'nı1 1:1m ·ıılama mektebi, 

Yazan : lıköğr<Hm lspekterL 
Ferid Çımotlıı · 

dinleme yeri, konferans· şalonu diye 
alay etttkleri için dershanelerin manr 
zarasını değiştirmek fikrinde değiliz. 
Bizim bir derdimiz vaq· itiraf ede
lim ki; bugtinkü diziliş ve oturuş, 
proğramm kabul ettiği pedagoji· ve 
ınetod prensipleriyle taban tabana 
zıttır. Çocuk dE>rste yapacak, bulacak, 
yaratacak ve bizzat müs~ahsil ola· 
cak diyoruz. Çocuk !<endi yasasiyle, 
kendi istek ve arzusu ile, kendi dü
şüncesiyle seciye ve karakterini ka· 
:zamicak diyöruz. Fakat ondan bu iş
leri yapacak muhiti, H:ciye ve ira· 
desini teşkil edt cek olan yasa yap· 
ma kudret ve salahiyetini esirgeyo· 
ruz. Bu; elini, kolunu bıığla)·ıp ta 
(Niçin yemiy.nsunuz? Rica ederim 
buyurunuz.) demt>ge benze•. Çocuğu 
sımsıkı bağlayıp alay edncesine : 
Yap, yapma, şöylt>, böyle değil mi? 
Diye kukla şekline sokmakta bir 
fayda olabilr mi? Çocuk neden bit' 
mesela hakkıııda arkada~laıi)le is· 
tişare etme~in, karar vermesin, ya· 
1111 cemiytl içiııe çıkıııca onun bir 
uzvu olarak çalı~ı;cak ~ocvk, o.den 
o'rnlda bun:ı hazırlanmasın? 

Bım terbiye kitııplarının söyledik· 
!eri gibi, bugünkü mektebin ga)·esi, 
müslakbel hbyala adam yetiştirmek 

değildir. Bu tarif, rr.ekleple cemiyeti 
birbirinden ayırın zihniyetin ırıahsu· 

lüdür. Biz mektebi cemiyetten ayı~ 



bir şey olarak almadığımız için mek· 
tep, kendi hayatı .içinde yarma da· 
ha iyi insanlar hamlar diyeceğiz. 

İnkılapların tedricen yapılabilece· 
ğiıri iddia eden nazariyeler pek ç0k
tur. Fakı! TOrk inkı18bı her sııhacla 

bunun akııini yııpmı~. bütün kötü· 
lükleri te:lriç gözetmiyerek kökCn· 
den yıkıp atmıştır. GözPtemezoi ele. 
Bunun i.;indir ki; (Ası ı yıla sığdır

dık) sözünü ancak Türk ulusu söyli · 
yeb:Jmiştir. Bu vecizeyi her işinde 
düstur edinen Burdur kültürcüleri, 
ders yılından önce bir haftıı kadar 
sürı:ır. g-~n ~ı •toplantısında verdiği bir 
çok kararların başında dershaneıp. 

rindeki arkıı arkaya dizilmiş sırııları 

tamamen atmak ve ya şeklini boz· 
mak sur2tiyle kümece çahşmağa el· 
verişli bir tarza koymak vardı. Der· 
hal bu kararın tatlıikine geçildi. Bir 
çok o!•ullarja yeniden masa şeklin· 

de sıralar yaptırıldı. Eski sıralar da 

değişikliğe tabi tutularak istenilen 
şekle uyduruldu ve bu sıralar B, C, 
U şeklinde ve ya ş ~kilsiz ol~rak 

yerleştirilerek sınıflar bir iş odası 

halini aldı. 4, 6, 8 kişilik iş ·küme· 
leri yapıldı. B ı kümelere, sınıflarına 

göre, adlar ve numaralar ver.idi 
Kümeden birisi başkan o!du. Öğret· 

men de icoıp etttkçe he"r hangi bir 
kümenin üyesi oldu O da aıtık bu
rada tıpkı öğrenciler gibi islişaı e 
edPn, ~ü.şünen, teklif ve kabul edPn, 
kerara iştirak eden b:r kimsedir. Öğ
·ı·etmen bir mesele ortaya atar, kü-
10eler bu mesele üzerinde istişare 

1-

ederler, düşünürler, bir karara bağ
lıırlıır. Kllmelerce verilrn bu çeşitli 
kararlar sınıfça konu~ulur, bu esı.a· 
dıı öğretmrn kelimesi kalkmıştır. Ye· 
rine (Arkadaşım, Hasan, Hilseyin, 
sen böyle söyledin, fdkat ben bun.ı 
böyle okumuştum, böyle biliyorum) 
yahut (Burasırıı anhyamadırn, tekrar 
ı der misin? Peki anladım, teşekkür 

ederim) gibi samimi 8özler kaim ol· 
n•uştur. 1cabını1a hep beraber gülü
nür, alkışlıınır. l~te bir konu üzerrn
re lıaşkııniyle, üyelı>.riyle bir masa 
e' rııfında istişare eden, karar veren 
et miyetin lir teşekkülü. 

Hulasa : Şuna kani olduk ki; Av
ı upa'nın bol ve zengin malzemeli 
geniş lil.bratuvarlıırında tatbik ettiği 

bazı şeyleri, Burdur'un en hücra 
köylerinde - belki daha Femereli 
şekilde - tatbik etmek imkanı var
dır. Kliltürün, şuurlu müdofıleri ve 
tatbikııtçılaı ı olan öğrdmen ar kadt ş· 
ların, bu gidiş ve inanışla az za
manda davalarını tahakkuk ettire· 
cekleri üzerinde şüphe edilemez. 
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Burdur'·dac Beliren 
'{eni U,fuk 

Burdur· gençliği koyu· bir halkçı· 
l'lk idealini prensip ;;;ayan yüksek 
Valilerinden aldığı ilhamla son iki 
yıl · şuurlu bi-n didinmeden sonra, ar·· 
hk memleketin iş alanında kendine 
yakışır. yerleri tuttu.. !)eğerli Vali 
Bar Savaş'ın 1 memleket : gençliğine 
gösterdiği. bu kadirşinaslık, her türlü 
i-yiliklerin üstünde Ye. bu. zaman~ 

kadar Burdur' da· vücud.a getirdiği öl· 
mez eserlerinin. başında sayılmağa 

değer bir cemiledir. Gençlik bu te
veccühe mıızhariyetinden dolayı . ken-, 
dilerine ebediyen rninp.ettar kalacak· 
hır. 

Sayın Belediye Reisi Nureddin 
Artok'un bu . başarıda büyük bir şe
ref ' payı , vardır. Her sınıf halk arn · 
sında çok kıymetli bir sempatiye sa· 
hiJ> olanoımemleketin bu öğün veren 
evladı, rejimin ve günqn icaplarına 
gğr.e gençliğe şaşmaz b:r istikamet 
vererek onları hedeflerine ulaştırmak. 
i~in tam on beş sene, ferağatle ça
lışmıştır. Onwı yiiksek varlığına da
r.ıınan gençlik daima oııu sayacak 
~ ona bağlı kalacaktı•. 

Halkevi sayın başkanının ilk 
bamlede bütün faaliyetini köycülük 
ve neşriyat• şubelerine teksif ettiği 
işitilmektedir. Bull<laki makı;ı:dıt1 ve
rim ve faydalı olmak bakımından 

b:u :ki kohn faaliyetini tevzin eli. 
mek gayesine dayandığı anlaşılıyor 

ki;i çok yerindediv.. Zaten seı'gili 

rloktordan müspet işler beklemek le, 
hakkımızdır. 

Köycülük ~ubesi proğrarnının ge ~ 

reği gibi talbil.i için ILühirn karı:r

lar alındığı şu Slrada (fü,J~evi , ıler

gisi) nin itinalı bir ~ekilde intişar , 

mey ki ine koııu,ması, l u. diişüntşüp .. 
bir delili sayılbbilir. Dergjnin. intişar 
mevkiine konulduğu, şu sır.ada bazı . 

noktalara işaret elmfği faydalı bplu 
ıwn. 

Bundan öpce yine ~alkevi adına 
GÜ~ ve el.aha sonra ÜLKER adı ile 
iki - mecmuıı intişar sahasına konul
rr.u§hı. Fakat yaşatılamadı. Doğma

dvn ölen bu ını>cmuaların tek bir 
hurnru vardı. geııçliğin filıı ine ma
kes olmarraları. Halbuki, grnçliğin 
varlığiy le .varlık 18rır ı gösterecek o· 
ltn tunun gibi eserlerin, gençliğin 

sinesine dayanması ve dHteklend,iği 

l u sineleı e sahifelerini S\ık· tutması , 

icap eder. Galiba bu bir tenezzül ' 
•ayıldı. 

Görülen işlerle memlebet için 
yapılması gereken işler hakı.ında çe· 
ş'tli görüş ve düşüniişlerin bu dergi 
sahifelerinde ölçiilmesi, aynı zaman;. 
da dergini°' , memleket gtnçliğinin, 



teviye yDksekliğfoe doğru ilerleme
siae yaramasını şıışmıız bir ülkü 
saymak icap ederdi. 

Böyle yapılmadı. Akıoine; kudret· 
li kalemlerin kültür ve tekniğini ya· 
yan yüksek mecmualarla boy ölçüş
tormeğe sapıldı. Bu vahimeden do· 
.ğan inatçı bir kıskançlıkla (Mecmuıı) 
ınefllumu dışında kalan (ÜLKER -
'GÜL) ferdi düşüncelerin makesi Ye 
Burdur'u ilgilendirmiyen tek bir ha
lem mahsulıi faydasız yazıların koL 
'leksiyonuna benzetildi. Bu yüztlen 
atı sayılır mecmuaların tenkidine de 
uğradı. Fakat kulak asılmadı lşte 

bu iki mecmua böyle aksi görüşün 
zorlu kıskançlığiyle sık boğaz edil· 
ıtniş eserlerdir. 

Bugün (Halkevi dergisi) ne (GÜL 
·ve OLKlfü) adı verilmamesi dtkkat 
-nazarı Çdkmektedir. Demek ki; Bur
o.dur'a pek yakışan bu adlardaki fgü
zelliğe bile kıymet vermiyecek ka
dar gen.;:liğin nefreti derindir. 

Bence adların kıymete ayrılışın

·daki cazibeleri ç'">k kuvvetlidir. Genç
lerimizin bu ad verme hususundaki 
hassasiyetlerini yakinen bilemediğim 
için bu hususta bir fikir yürütmeme 
imkdn yoktur. 

Yıılnız şuna inanalım ki; (Halke· 
vi dergiıi) Burdur'un bilhasa Burdur 
köylüsünün malı ve onlıırın, fıkirle

rinin tercümanı olacak ve sahifele
•rinde güzel Burdur'un hakiki çehre
>sini teb3rüz ettirecektir. 

Hasan Melli 

9 -

Bir rica 
Ilalkevi dergilerinde temelin folk

lor işi olduğu belli; ıfakat hu, bizde 
son yıl'arın işidir. 'Şüphesiz batı kül
türünıie bu iş 'fezla yazılmış. 

Biz de memlekette folkloru yü
rütmekteyiz. Bunun kaynağı olan 
ilıt.iyarlar azalmakta, yazma kitaplar 
ç-,iirümekte, diğer eşya birer, birer 
yokolmaktadır. 

Bu sayıdan itibııren (Halkbilgisi 
rthberi) nden iktibaslara başlaôık. 

Burdur folklorunu bu esasları 

gfü önünde tutarak yapmak icap 
Ldiyoı:. 

Vaktiyle (Burdur)iolklorunun kıs· 
men derlendiğini biliyoruı; gP.lecek 
sayılarda bunlardan istifadeyi düşün· 
dü1'. 

Dergimize kıymetli yardımlarını 

esirgemiyecek arkadaşların bu esas· 
lara göre değerli etüdlerini bekli~o· 

ıuz. 

Burdur~un ücra yer !erinde çalı~an 
arkada~larımızın gerek çevrelerindeki 
hayattan, vatandaşlardım; gerekse 
bakımsız yazma kitap ve cönklerden 
derlemeleriyle bu işte önemli rolleri 
olacaktır. 

Yalnız incelemelerin kılavuzların 

tavsiyelerine uygun olması başarrnııı 
başlıca şartlarındandır; yoksa "Söyle 
bakalım Mehmet ağı, folklorunuzu 
derliyeceğim." dendi mi; iş, çokluk 
ya çıkmaza, yahut yanlışlığa uğrıyor. 

Arkadaşlığın (Burdur) dergisine 
karşı değerli ilgilerinden çok sevinç· 
liyiz. Yazısı bu sayıya yetişmiyen 
arkadaşlardan özür dileriz. 

- Burdur -
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(Halk bllgisl toplayıcılarına rohber) den : 

,,ı{ ·~' ,... 

Birinci Kısım 
.n tr .. 

Halk bilgisinin mevzuu, usulü, gayesi 

. Halk bilgisinin meşgul olduğu 
sahayı muayyen iştigal parçalarına 
rııksim efmek, bu suretle toplayıcı

larımızın yürüyecekleri yolu göster
mek için tanzim edilen rehberin bi
rinci kısmında halk bilgisinin rnev· 
2uu, usulü, gayesi anlatılacaı.. tır. ( 1) 

* *"' 
Mevzu : Halk bilgisinin ·ınevzmı 

halka ait olan her şeydir. Halk ve 
evs~fı haiz cemiyet müesseseleri 
halk bilgicinin faııliyeti dairesine gi
rebilir. Bu faaliyetin ehemmiy€ti iki
dir. Evvela derinlik itibariyle ))iz 
medeniyetimizin mazisini öğrenmiş 

olacağız. Halkın hafızasında ve mu· 
hitinde yaşıyan eşya ve varlıklar; 

bir taraftan eski rnedeniyetl~rimiz'i n 

manevi enkazını, diğer tarııftıın bu 
giinün hali mahiyetini öğretecektir. 
Saniyen genişlik itibariyle c~m'y"t · 
mizin ııkidelerini, ahlakını, ilmin;, 
edebiyat ve sanatını ele geçireceği;-:. 

Halk bilgisi; cemiytt dahili nd.ı 
ferdiyetlerin tehallüf etmediği zama· 
na ait hayatı araştınr. Ferdiyetler 
baş gösterince onların yaşadıkları 

ve tesir ettikleri muhiti, her mües
l'lesenin tarihi - me3ela : Edebiyat 
tarihi, din tarihi, · sanat tıırihi ... -

(1) Bu fikirler Fransız halk bilgicile
rinden ~Vanjeneb" in (folklör adlı kita· 
hının me rzua ve usule ait fasıllarının ic· 
malln:len ve tevsi ıuretiyle ta\bilıinden 

ibarettir. 

tetkik eder. (2) Bununla beraber· 
aralarındaki tedahül aşikardır. Her 
şeyılrn evvel halk bilgisi malzeme 
toplar. 

Vakıaları bir araya gk.tirir. Son~ 

radan buıılamı tetkiki v:e terkibi esJ 
nasında halk bilgicinin mesaisi ile 
edebiyrt müverihinin ve din müdek
kikinin Çalışmaları a~ rılır. Bu halde 
bile yekdiğerinden istifade edecekle· 
ri bedihidir. 

Halk bilgisine ııit tetkikat bir ta· 
raftan ev malzemesi, işçilik alatı gi
bi ve maddi eşyaya; diğer tareftan 
difl , an'ane, şiir. Tı>tkikle ri gibi ma· 
nevi eşyaya taalluk Eder. Bunlardan 
ilki (Elnoğr&fya) dt?nilen müstakil 
ilmin menuudur. Etr. oğrafık tel ki· 
kat halk bilgisinin caşlıbaşına ayıı 

bir kısımdır. 
Miidekkikllr, burl~ra ait olmak 

(2) "Vanjeneb,, iıı bu fikrini Anado
lu"nun edebi halk bilgisine tatbik eder
f.en şu tarzda tevsian kabul etmeliyh. 
Şöyle ki; Türküler, maniler, dtatanlıı~ 

gibi harı ' toplarken filhakika bunlarda 
ferdiyatin henüz görünmediğine şabid 

oluyoruz. Bu itibarla halk bilgisinin ha
kiki malıdır. Fakat öteden.beri (Halk şa
irleri) diye bir gurup teşkil eden, koşma 
ve Türkü yuaıış olan bir kısım şahai
yetler vardır ki; bunları mesai kadro
muzdan hllrİce çıkaramayız. Çünkü göa 
terdiklerl aeclye ferdiyelin mevcut olma 
aına ratmen, onların halk bilııisi kadro
auna ithaf edilmeleri için kafi bir sebep. 
tetkll elmektedir. 
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aıre ille geçirdikleri eşyıının resim· 
ferini ve isimlerini icap t:lliği yere 

ı.lcayıt, bunlara ait eşya bulunursa 
.dernek namına şimdilik hıfıedP.rler. 
BilAbere bunlar h ıkkında ayrı b:r 

• reb~r hazırlanacaktır. Asıl ehemmi· 
yeÖY f4aliyet, bizce, cemiyetin mane· 
vf eşyasına taalluk eden telkiklerdir. 

USUL : Halk bilgisinin mevzuu· 
nu ele geçirmedeki muvaffııkıyet, u-

. &ulOn muvaffakıyetidir. Usulsüz bir 
mesai ne kadar derin ve etraflı olur
•a olsun zihni beyhude yorar. Usu· 

"IQ mesai az, fakat müe3sir neticeler 
· verir. Halk bilgisi müdekkikleri hn 
şeyden evvel kuvvetli bir müşahede 
kabiliyetine malik olmalı ve bu ka· 
biliyeti nef:>i bir terbiye ile beııleme
lidirler. Bunun için tetkiklere başlar
ken zihinden her nevi .düşünüşleri 

·vereceğimiz hükümlere tesir etmesi 
muhtemel m e f bum 1 arı çıkar
mak lilzımdır. Tılki; mevzu olduğu 
gibi görülsün ve gördüğümüz gibi 
anlaşılsın. Bu mühim vasıtayı elde 

• ettikten sonra halkı, hayatı yerinde 
gör;neğe, tabii revişi esnasında tet
kik etmeğe ç1lışmalı:lır. Uzaktan ge
len her türlü bilgiler karşısında tem
did kuvvetimizi kullanmalı, müver
rihlerin vesika üzeri~de yaptıklıırı 

inlikadı biz, hadise ve vak'alar üze
rinde yapmalıyız. Aynı zamanda ha· 
-Oise ve şe'niyetleri yerinde araştır
makla onu ur.viyetiııe sahip bir hal· 
de yoklarız. Bir teşbiye ile çiçeği 
saksıdan ve kökünden ayırıp kopa- ' 
rarak tetkik tden bir nebatçı olmak
tan ziyade, onu yerinde ve heyeti 
umumiyesiyle muhiti ile beraber 

.. arattıran bir nebatat mütetıaısısı va· 
• l 

:ıiyetinde olmalıyız. Bundan başka 
muhtelif köylerde Ye la aynı köyde 
muhtelif noktalaı:da görülen vak'aları 
manevi yaşayışları, şe'niyetleri bir 
biriyle karşılaştırmak la faydalıdır . 
Mukayese ederek maIQmatımızı tes
bite çalışırsak muvaffakıyet daha zi
yadedir. Nihayet usulün semeredar 
nııt iceler vermesi için halk sevgisi, 
köy muhabbeti gönlUmüze hilkim ol
malıdır. Eğer halka karşı sevgimiz, 
hıılk bilgisine karşı samimi alilka· 
mız yoksa köylünün ve halkın aklı 
ı:tlimi bunu anlamakta gecikmez. Bi
narnalel h ruhunu bize vermez ve 
açmaz. Her işin başı buradadır. Bu 
mallemeyi toplamak, bir mağden kol
leksiyonu vücuda getirmekten çok 
müşküldür. Mamafih hazan sevmek le 
kilfi değildir . Bir müslantık sıfatı 
ile halkı söyletmen'n ameli çareleri 
vardır. Bu çarelerdrn en mühimi 
sual S'>rduğunuz kimselere yol aç
maktır. Bir noktayı öğrenmek bti
yorsamz, bunun için ev ve U 
kendiniz ondan , bahsediniz. Köy
lü ve kasabalı, kendılığinden ccvup 
vermeğe başlar. İ3jr şarkının notası· 
nı, bir Türkünün bestesini zaplel· 
me!~ istiyorsanı1, evvelil . siz kendi 
mE:mleketinizin Türkülerinden çağır

ıınağa başlııyınız. Köylü kendiliğin
den hemen bildiği Türküleri ı:öyle· 
mi ye · koyulur. Bütün ·'bu faaliyetin 
e:ıası; halk sevgisi mihverinde top-
lanmaktııdır: • 

GAYE : Mevzuu öğrendikten ve 
usulü enfadİktan sonra gayeyi' tayin 
edebi Hı iz. Gaye şuuruna malik ot
mazsa.k usulün anahtarını iyi kulla- · 

ti narnayız. Bilgici, yorulmaz ve yılmaz 
mesaiye sürü~_liyen gaye şuurudur . 



Her bilgiç, bu tetkiki niçin yapıyor? 
Sualine kHaatbabı ve keo.disiace 
tatminlıir bir cevap vermelidir. 811 
cnap. baflıca ıu noktalarda tof>la • 
nır : Halk bilfisj, halkı öğretecek
tir. Tabitata hAkim olmak için nas~l 
ona 6jrenmek, yakındın tetkik et· 
mek ic:Ap".ettiyıe cemiyet içip de ay
nı dllıince varittir. Halin yükselt
me yolluını; onun ruhunu, ma.ııevi

yetinin muhtevİ)atını öğrenmekle 

açabileceğiz. Bundan başka cemiyq 
bilgisine, ruh bilgiıine, tabiğ~t bilgi· 
ıine bir istifade temin edileceğini 
de uııutmımal.,-ııı:. 

Filhakika halk bilgisi, ferdi ve 
8Hferi ruhiyat ve içtimaiyat alem
lerine malzeme verir. Bu suretle be· 
şerin ilim tecessüsünü manevi salJa· 
da tatmin eder. Nihayet iıtikbale 
gitmek, ileriye atılmak için lazım 

gelen hıı, maziden, tarihten, halk· 
t111 alınır. Halk bilgisi, bize bu hızı 
verecektir. Halk bilgisi zannedildiği 
gibi, bizi mazi perest yapacak değı l, 
bilAkis mazi pereıtlikten kurtaracak, 
lliye doğru hımlelendirecektir. 

Dernekçiler. deraeğin mesai ve 
hsdeflerini tahkik e.ttirmek için bti· 
tıın kavvetleriyıe çalışırken bilbaau 
lııa noktayı g&z öalinden uzak tu'.
mİlmalı, yaptıkları işin milli hayata 
parlak bir istikbal vadeden bir fa· 
aliyet :oıdujımu bilerek onun aıil, 
)'lkaek heyecaıunı kalplerinde dai
m• artan ve alt vleaen bir kudret 
İlle yaptmalıdırlar. 

ikinci Kısım 
Halit Bilwiıinin Kadroları 

tt.lk bilgisini, allkadar oldakla-

~ • l . 

12-
. , 
hla ·:!>.·, ,_ t! 

rı sa a ra göre çerçve •e ııi.a_d!o· 

lara bölmek zaru.retincleyiz. 'r iki;, 
bulunacak malzeme ve mahsulleri, 
b ı . . 1 t• ·~ t. b ' un ar1D ıçıne yer eş ıreum, u ıu· 
retle halk ruhunun her' liangi bir 
köşesini aıılamak ve tetkik ettiği· 

miz zaman ihtiyacımız olan malze
meyi kendisini muhte~i elan kadro· 
dan almakta müşkülat çekmiyelim. 

1 
Kadroların tertibinde evveli mu~ 

hiti nazarı dikkat~ aldık': Muhit 
hakkında şöyle bir · tarihi - coğrafi 
malômat elde ettikte~· soura Halk 
evine ve ev eşyasına, zanaallara ve 
lnesleklerE>, gıdaya dair maliimat 
elde edecek maddeler hazırladık. 
Bunları müteakip. maddeler de, iti
katlu, şiir, musiki, raks, hukuk gi· 
bi içtimai müesseseler üzerinde te· 
vakkuf ettik. Maddeler, şu sıraya 

göre tertip edilmi,tir : 

1 - Muhite dair b..lk bilgisi 

2 - Eve ,, ,, 
3 - Ev eşyasın dair halk bilgisi 
4 Zanaatlara ve meslekleı e da-

ir halk bilgisi 
5 - Elbiseye dair halk bilgisi 

6 - Gıdaya " " 
7 - Adetlere " " 
8 - 'ltıkatlara ,. ,, 
9 - Bilgiye dair halk bilgiıi 

10 - Şiire 

11 - Temaşaya dair halk bilıgisi 
12 - Hikiyeye ,, 
13 Musikiye .. 
14 Raksa 
15 Huk11ka .. 

- Sonu var: -
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Burdur 
Betonarme yapıdır, sanki güzel datları, 
Döoer nazlı dalgayla gölü yefil hatları, 
G6rmelidir bulvarı ak,am, bahar cafları. 
J,çilitin, 11anatın kaynağı güzel Bu~dur .• 

Hatların dimritine, büzgülü hevengine; 
Kadın parmaklarının o; hof, tatlı rengine; 
Pekmeziyle ,arabı, fakirine, zengine, 
.Can oerir ... Hep mutluluk oymaf!.·ı güzel Burdur. 

Derlenir bahçelerden hol} kokula gülleri; 
Seher vakti ötÜfÜr o fakrak bülbülleri; 

.J,liyorken imbikler acılır sümbülleri. 
Verir altına bedel gÜlyafı güzel Burdur 

,Afyon tarlaaındaki allı morlu duvaklar, 
Yaz gelince dökülür; kalır narin kozaklar 
Çi:ı;ilir, 11üt verirler; ha,hal}lanır mozoklor 
,{Jnladür, 11ayılıdır ha,hal} otafı Burdur. 

Şakrıyan tezgahiyle nazlı çıkrıklarını, 
Din/iyen saymaz mı hiç sanat cİIJıklarını, 
Dokuması a,mı,tır, oatan ufuklarını, 
Dokumacı anneler, kızlar yatalı Burdur. 

Çar,ının musikisi yal}ar bakırcılarda, 
Dayalı sinilerle ka:ı;anlar duvarlarda ! 
Git, ruhunu dinlendir, açıl bir oralarda. 
E,siz balur İfi var, usta ocaf Burdur •• 

Marangozlar can verir ceviz tomruklarına, 
Ya11lanırken bayılır insan koltuklarına; 
Güoen de bak, do11tların hol} oturduklarına 

tGel ısmarla bir takım •.• Moble bucafı Burdur. 
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Vitamin ve Tarihçesi 
(Burdur Halkevi Dergisi) adiyle 

aylık bir mecmua çıkarılacağını, Halk 
evi başkanı, meslekdaşım, Diş heki
mi Feyzi Bayraktar'ın göndermiş ol· 
duğu tezkere ili öğrendim ve çok 
sevindim. Okumak ve okutmak ihti
yacının gündengüne arttığı şu feyizli 
devirde Burdur Halkevinin bu ihti
yacı düşüne~ek bu eksiğin tamam
lanması için attığı verimli adımı 

~ükranla kar~ılar ve bazı kitaplar
dan okuyarak topladığım (Vitamin) 
hakkındaki notlarımı bu yeni dergi
ye dercttmek suretiyle ben de ufak 
bir ödev yapmış olurum kanaatın

dayım . 

- Vitamin -
25 sı;ne evveline gelinciye kadar 

VİTAMİN ismi yediğimiz ve içtiği
miz gıdalarda bir yer bulmazdı. Yal· 
nız kalori ismi bilinir ve her yiyecekle 
bu hesap edilirdi. Malilmdur ki; ~a

lori, vücutta enerji yapar ve vürn
dun zayiatını da azotlu maddeln 
teHlfi ederdi. Albomin, yağ, bazı 

mihler, maiyeti karbon gibi ... 

Bir insan aldığı gıdalardan kalor~ 
hesap ederek günde 2500 '- 3000 ka
lorili gıda aldığı halde _yücudun bes· 
lenemediği, bir takım arızalar görül· 
düğü ve normal beslenmek için alı

nan muhtelif gıdaların plastik ve 

enerjik olıınlarından başka içerisinde 
bulunmaH lazımgelen bazı maddele
rin gıdalarda bulunmaması vücutta 
bir takım arızalar hasıl olmasına se
bep olarak hayatı ölüme kadar gö
türdüğü görülmüştür. 

Bu madde ne yeni bir hücre ya
par vt: eskiyen, aşınan bir hücreyi 
tamir eder, ne de vücutta yanarak 
enerji hasıl eder. Bu maddenin gı· 
dalarda pek az da olsa bulunması 

hayalın vazifelerinde mutavassıt bir 

ıolü olduğundr. n bu madd~ye bun
dan 26 sene evvı>l FUı K yer ve 
isim vermi~tir. Buna mütemmim ci

simler de derler. VİTAMİN'in gıda 
maddelerinde yokluğundan ve ya az
lığından ileri gelrn hastalıklar çok 
eski<lenberi biliııiyoıdu 

Tarih önü eserler y3far topraklarında; 
Ata ozanlarının ruhu yapraklarında; 
Ara ıanlı iz/eri köşe bucaklarında ••• 
Tarihsel eaerlerin yefil çardatı Burdur. 

Beton kemer köprüler uzanırken aellerde, 
Yeni okul, haatarıe kurattları ellerde, 
Ata'nın gölgesin-le ilbay Savaı dillerde ... 
Savaı pınarından, 11el,, doldur barda~1 Burdur ! •• 

<f)dçttk \{ö,,,~ o~jlıt 
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Vitaminin yokluğundan ilf'ri gel· 
·diği bu hastalıklara eski zamanlarda 
zehirlenme deniliyoıcu. 

Vitaminlerin keşfi gıdalarda 
yoltluğu veya azlığı ile ıınlaşılmak· 
hıdır. Vİl'AMİN'in yokluğu ile hasıl 
olan arızaya verilen 'isim vır AMİ· 
NOZ'dur. Meselll, iSKORBÜT, diş 
etleri hastalığı gibi. Ru hastalık 

bir nevi VİTAMİN yokluğu, yani 
V1TAMINOZ'dur. 

İsko ı büt hastalığı, medeniyet ka
dar eski bir hastalıktır. Hatta Hipok 
rat bile, bu hastalığı, bazı arızalariyl e 
·tarif etmiştir. 

Tııze sebze ve meyvaların yoklu
·ğu ile lSKORBO f'ün meydana gel· 
· diğini evvela 1757 tarihinde İngiliz 
-deniz doktorlarından Cimeslind bil
dirmi$tir ve aynı zamaIJda Limon 
suyunun İskorbüt'ü iyi ettiğini ve 
'!skorbütiin . davası olduğunu söyle· 
ıniştir; fakat hastalığın etiolojisi hak
kında bir şey söylememiştir. 

VlTAMtN'lerin mevcudiyeti hak· 
.kında ilk tecrübe yapan Felemenk'li 
EYKMAN'dır. Halta Vitaminin tari· 
hi Eykman'ın görüş tecrübesiyle 

ı başlar. 

188!} da Cava'da hapsane heki· 
mi bulunan Eykman, hapırnne av

·Jusunda daima kabukları ayıklanmış 
pirinç ile beslenen Güvercin ve ta· 

· vı,ıklarda Polinevrit tarzında asabi 
bazı tezahürat görmüş ve bu i\razla

• rın aynı hapsanede bulunan ve Beri 
beri hastalığına düçar olan insanla
rın hastalığına benzediğine dikkat 
etmiştir. Bu hastalıktan ölen hay· 
"Vanların asap muhitinde istihale • 
··dejeneressans Arazları görmüş; bir 

tecrübe yapmış; kabukları çıkarılrr.ış 
pirinçle beslemıı diğer hayvanlarda 
b:ı hastalığı görmemiştir. Kabukları 
alınarbk beslenen Güvercinlerin Po· 
Jinevrit arazı görülenlerine bir parça 
pirinç kabuğu ililve ederse kısa bir 
müddet içinje iyi olduklarını gör
müştür. 

Bu tecrübeye istinaden Eykman 
polinevritin sebeplerini pirinç tane
leri içeriı-;inde bir zehir bulunduğunu 
!'anmış ve pirinç kabuklarında da 
bu zehirin panzehiri olduğuna bük· 
mt-trniştir. 1881 de Lunin sade gıda· 
Jarla beslenen hayvanların büyüme· 
diğini, biraz maya ilave edilirse bü
yüdüğünü görmüş ve buna da (Bio
se) ismini vermiştir. 

1!l06 da HOPKlN ve 1909 da 
bTEPP genç fareleri münhaı:ııran Al· 
bomin, yağ, maiyeti fahim ve milh· 
!erden ibaret pürifıye edilmiş senle· 
tik bir gıda ile besledikleri zaman 
.hayvanların otuz giin zaı fında öldük· 
lerini ve eğer bu rejime üç sıınti

metre mikabı gibi küçük bir miktar 
taze silt ilave edilirse bütün ajtırJık· 
)arını muhafı1za ettiklerini, hatta bü
yüdüklerini görmüştür. Sentetik gı· 
da da bütün besleyici kudreti veren 
bu meçhul maddeye Stepp, Hopkin 
(Yardımcı cisimler) namını vermiş
lerdir. 

Nihayet 1911 de FUNK, pirinç 
kabuklarında yokluğu dolayısiyle 
Beriberi hastalığı hesule getiren bir 
cisim islihııal etmiş ve buna VlTA· 
MİN demiştir. 

Sıhhat Müdürü 
Şükrü Gök .. 

- Sonu var -



Şehir füıberleri : 

Halkevi çalışmaları 
C. H. Partimiz, Parti b1şhnı· 

mız sayın llbayımız Savaş'ın başkan

lığında toplanarak değerli diş hekim· 
lerimizden Feyzi 8ayraktar'ı Halk 
evi reisliğine getirmiştir. 

Pek sayın ve enerjik Halkevi re
isimiz bu kutsal ödevi üzeri~e alın
ca hemen çalışma proğramını çizmiş 
ve tatbike başlamıştır. 

Yedi şubesi organize t;ılilmiş o· . 
l n · Hılkevi, mutat yılbaşı kongre
si:ıi yaparak komite seçimini tamam· 
lamıştır. 

Evimizin dördüncü yıldönümü mü· 
n ıs ebe tiyle 19 Şubat'ta gösterilmek 
üzre Gösterit kolu "Ana., piyesi ile 
"Sinir hekimi,, adlı bir komedi, mü- · 
ıik kolu da devamlı çalışmalariyle 

konserini hazırlaıı:aktadır. 

Böyle genç ve azimkar bir başa 
kavuşan evimizin gelecekte anılma· 
ğa değer işler başaracağını biç buş· 
kusuz umar, gençlerimizin çalışıra · 
larımıza ilgi ve yardımlariyle daha 
rok h 'z vermelerini dileriz. 

Umumi Meclis : 
9 2 / 939 Perşembe günü V1-

)ayet Umumi ~eclisi yeni yıl bütçe
si müzakerelerini yapmak üzre ilk 
toplantısını yapmıştır. Memleket için 
hayırlı, önemli işler yapacakların· 
dan emin olarak başarılar dileı iz. 

Saylav seçimi : 
Kamı.ıtayımızın fesh kararı vermesi 

üzerine her ilde olduğu gibi ilimizde 

de ba~lıyan seçim hazırlıkları bitmif, 
birinci s~çicileri göıterir defterler 
mah;ı\lcıine asılmıştır. 

Hava durumu : 
Bir aydır havalar kurak, gecele· 

ri kuru ayaz devam etmektedir. E
kinlerimiz için zararlı olan yağmur
suzluk çiftçilerimizi endişeye düşüı • 
müştür. H!rkes dört gözle yağmuru 
beklemektedir. 

Çocuk Esirgeme 
Kurumu 

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 
kurum çalış:nalarıoa ba,lamıştır. O
kullardaki yoksul çocukların yemek 

. işleriDe ' yardım olmıok üzre sayın 
halkımız Kurban Bayramı münase· 
betiyle evlere yakın okullara Kurum 
adına birer mikfar et göndermişler
dir. Bu surede 220 kilo et toplan, 
mıştır. 

Şimdi yoksul, besi•e muhtaç 
yavrularımıza okullarda öyle yeıı:eği 
verilmeğe başlanmıştır. 

Hamiyetli halkımıza, çalışkan ku· 
rum arkadaşlarımıza sonsuz teşek· 

kür. 

Burdur Halkevi Tarih, Dil, Edebiyat 
ve Kitapaaroy kolları taırafın

don çıkarılır 

Yayın işlerine bakanı Mes'ul müdürü 
Selçuk Köse <>ilu Dr. Feyzi Bayraktar 



TEŞEKKÜR 

Burdur İl Halk Kütüphanesi arşivimizde bulunan ve ilki 1939 yılında Burdur 
1-lalkevi tarafından yayınlanmaya başlanılan Burdur Halkevi Dergisi ' ni, Burdur ile ilgili 
bilimsel araştırma yapan kişilere kaynak olması amacıyla POF ve DjVu formatlarında 
dijital ortama aktarıp yayınlamaya karar verdik (1-26. Sayılar). Böyle bir çalışmayı 
yapmamızdaki amaç Burdur 1 lalkevi Dergisi 'nin kütüphanemizde tek nüsha olması 
nedeniyle yıpranmasını engellemek ve araştırmacıların ilgili kaynağa ulaşımını 

kolaylaştırmaktır. 

Burdur 1-lalkevi Dergisinden Cumhuriyetin ilk yıllarına ait Burdur ile ilgili 
folklor, tarih, yaşam, sağlık, coğrafya, edebiyat ve ekonomi gibi konularda önemli 
bilgilere ulaşılmaktadır. Burdur yöre kültürüne ilişkin önemli veriler içeren bu derginin 
dijital ortama aktarılmasında öncülük eden Tarihçi Sayın Osman KOÇ!BA Y'a ve dijital 
ortama aktarma çalışmalarını yürütüp çok değerli katkılarda bulunan Tarihçi Sayın 
Fatih DEMİR'e, Sayın Mehmet KJL!Ça, Sayın Salih SA YDAM'a ve Sayın Şükrü 
KORKMAZa teşekkür eder, bu ça lışmanın Burdur' a, Burdurlulara, Burdur sevdalılarına 

ve Burdur ile ilgili çalışma yapan değerli araştırmacılara faydalı olmasını temenni 
ederim. 

mailto:fatih.demir015@gmail.com
mailto:kocibay@gmail.com
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