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P-ıı 

Halkevlerimizin neşriyat sahasında at
tıkları adımların müsbet delilleı;ni gördük
çe, güvencimiz bilgimizle birlikte aynı 
tempoyu tutuyor.. Bunların türlü seslerle 
türlü Türk şehirlerinin varlıklarını teren
nüm etmeleri bizi, yeni bir mecranın temiz 
ve saf yenilikleri ile yıkayor. Bu yıkanış
lar da görüş; d•ıyuş, hisseJişlerimizin vriji
nalleşmesi fikir alanlarımızın ufuklarını, 
vaidli çağrışlarla dolduruyor.. Bu sebeple 
Halkevleri dergi ve kitaplarını seviyor, 
okuyor, benimsiyoı·uz. 

«Burdur» mecmuasını tekrar çıkarırken, 
ilk hamlemizde verilen sözün cazibeli tesiri
ni duyuyoruz. Ve çalışma, müsbet eserle 
övünme gururunu bir şuur halinde yaşıyo
ruz. 

Türlü maddi sıkıntılarla - matbaasızlık
bir kaç aydır çıkamıyan «Burdur'un» bu 
sayısını sunarken ayrıca bir haz içindeyiz. 
Bu geri kalışı yeni atılışlarla katedeceğimiz 
mecmuamızın yaşamasile ispat olunacaktır. 

Bu vesile ile okuvucul.ırımızdan özür 
diler, normal ~erait içinde mecmuaınızı 1 

devam ettireceğimizi vadederiz. 
Hl"J!DUI! MECMUA H_ı _ ;; 
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Tarihten yapraklar: 

Barbaros ve Preveze destanı 

Türklerin, karalarda tarih sahifele
rine şanla, şecaatle dolduran binlerce 
kahramanları olduğu gibi denizler 
üzerinde de Türk olduğunu isbat etmiş 
kılıcının çe!iğine aşkolsun dedirtmiş, 
yiizlcrce düşman kalemlerini methleri 
uğrunda kullandırmış babayiğitleri 
vardır. Deniz deyince, bahriye deyince, 
donanma deyince hemen en küçüğü
miizden en büyüğümüze kadar ağızla
rımızda şu isim çalkanır: Barbaros 
Hayrettin Paşa ... 

Dörtyüz üç yıl önce Akdenizi bir 
Türk gölü hdine koyan, Pre.-eze ön
lerinde Avrupa devletierinin Amiral 
geçinen mağrur Andredoryasına kaça
cak delik arattıran lwca Hızır reis. 

1545 yılının 4 Temmuzunda İstan
bulda gözlerini dünyaya yuman bu 
ebediy~t yolcusunu ölümünden 392 yıl 
sonra 28 / 9 I 938 tarihinden itibaren 
kendi eseri olan Preveze destanile 
candan anmağa başladık. Bu merasim 
muhtelif ş~killerle her 'lene Ba.-baros 
ihtifali namı albnda yurdun her köşe
sinde tekrar edilmektedir. T orunlan
nın bu kadirşinaslığı karııısınd .. icutsal 
rulıu kim bilir ne kadar şadolmakta ·'·r. 
Nan1' 5• Or:nan oğ'..?lları onu yalnız 
Beşil<taşta bir türbeye koymakla iktifa 
ettiler. Asırlarca ihmal ederek kimin 
ne ~i olduğunu, neler yapbğını etrallıca 
nesillerimize anlatmadılar. Fakat kendi 
büyüklüklerini tanımak, onlara layık 
oldukları yüce ır.evkileri venncği en 
baş:ı bir ödev olarak tanıyan asil 
Cumhuriyet hükumetimiz kadirşinaslı
juu g63terdi. Preveze deniz kahra-

H ,\Jll OKAK 

manlığının 400 üncü yıldönümü müna
sebetiyle 28 / 9 / 938 tarihinde İstanbul 
yerinden oynadı. Beşiktaş heyecana 
geldi. Türk donanması en eski baş 
Amiralının Preveze destanile nümayiş 
yapb. Bugün tamir edilen tiirbesinin 
etrafı geniş bir park halini almak 
üzeredir. Yarın da miile olacakbr. 
Barbaros'un hayatı bir destan, Preve
zesi bir harikadır. Destanı okumadan, 
harikasını bestelemeden önce okuyu
cularımın kıymetli müsaadeleriyle çok 
ehemmiyetli bir nokta üzerinde dur
mak isterim: Ötedenberi Avrupalılar
da garip bir itiyat vardır. Bizde har 
hangi bir meslekte fevl<alade bir şah
siyet zuhur ettimi, onu daima Türk 
olmıyan bir unsura mensup göstermek 
isterler. İşte garp müverrihleri de 
babası Sipahi Y akubun rum dönmesi 
olduğunu söylemek suretiyle Barbaro
sun milliyetini tahrif etmek gayret:ni 
göstermişlerdir. Nitekim Kayserinin 
Kesi nahiyesinin Ağromos köyünden 
Abdülmennan oğlu Mimar Koca Sinanı 
da Hristo adlı bir rumun oğlu diyecek 
kadar kuru ve gülünç bir iddiaya 
sapmaktan da çekinmemişlerdir. Ha1-

buki göksümüzü gere gere haykırabi
liriz. Koca Barbaros da, Mimar Koca 
Sinan da Türk oğlu Türktürler. Bu 
bayağı ve boş iddialar çok kuvvetli 
delillerle çürütülerek ecnebi müverrih
leri kafalarına fırlatılmıştır. Mimar 
Koca Sinan mevzumuzun dışında kal
dığı için şimdi Barbaros üzerinde du
ralım. Barbaros kendi tercümei halini 
Kanuni Sultan Süleymanın emriyle 
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en hurdo tafsilatına kadar yazdırmış
hr. Sinan isminde bir denizciye dikte 
ettirdiği bu eserde Türk oğlu Türk 
olduğunu, babasının ve dedelerinin 
sipahi bulunduğunu sarahatle söyle
mektedir. 

Barbarosla beraber yıllarca fırtına 
geçirmiş ve onun muharebelerine işti
rak etmiş olan (Muradı) isimli bir 
şair de (fetihname) namını verdiği 
manzum bir eserle büyük amiralın 
Midilliye harben gelen sipahilerden 
olduğunu tasrih e~lemiştir. Katip Çe
lebi ( Tuhfctülkebar ) nam eserinde 
Barbaros un babası Y akup beyi sade 
sipahi değil sipahi zade diye kaydet
miştir. Esfar bahriyei o;;::- aniye de 
bunu teyit eder. 

Fatih sultan Mehmet 1462 yılında 
eflak seferinden evdetle Midillinin 
fethinde bulunmak için Geliboluya 
geldiği zaman Vardar Yeniceli Yakup 
bey is,ninde bir genç sipahide orduya 
karışarak Midilliye geçmiştı. Adanın 
fethinden sonra ordu avdet etmiş, 
fakat Y akup bey Vardar Yeniceye 
dönmemişti. Tayin olunan muvazzaf 
askerlerle birlikte Midillide yerleş
mişti. İşte Barbarosun babası olan 
bahtiyar Türk hudur. Barbarosun asıl 
adı {Hızır)dır. (1460-1466) yılları 
arasında doğmuştur. Tarihçiler doğum 
tarihi üzerinde kat'i bir rakam gös
termemekt.,dirler. Hızırın İshak ve 
Oruç adlı kendinden büyük iki, İlyas 
adında kendinden küçük bir kardeşi 
vardı. Babalarının ölümünden sonra 
Oruç, Hızır ve İlyas gemici oldular. 
İlkin babalarının servet yardımiyle 
vücude getirdikleri gemilerle komşu 
sahillerle ticaret etmeğe başladılar. 
ishak Midillide kaldı. Oruç Mısır ve 
Trablusşama, Hızır dıı diğer biraderi 

lıyasla Selanik ve Sereze gidip geli
yordu. Bir gün bu tüccar kardeşlere 
bir falaket çarptı. Trablusşama gider
lerken Türkün can ve malini kendi
lerine helal bilen ve haklarında 
her türlü zulümlerin icrasını dini 
kaideleri olarak sayan Rodos 
şövalyeleri kuvvetli tekneleriyle bun
ların önüne çıktılar. Şiddetli bir kavga 
başladı. Fakat Senjan şöval}'elerinin 
o meşhur harp gemilerine mukavemet 
bir tüccar teknesi için elbette mümkün 
değildi. Bu harpte henüz çocuk deni
lebilecek kadar bir yaşta bulunan 
İlyas şehit oldu. Hızır da esir edilerek 
Rodos zindanına atıldı. İşte Barbarosu 
korsanlığa sevkeden bu hadisedir. 
Şövalyelerin elinde ne kadar müddet 
kaldığı, ne vasıta ile kurtulduğu pekte 
muayyen olarak maliim değilse de 
o zaman Karaman valisi olan Osmanlı 
şehzadelerinden sultan Korkuduıı An
talyada korsanlığa ııüliik için müsaade 
istemesine ve Rodos şövalyelerinden 
intikam almak için on sekiz oturak 
bir gemi ile denize çıkmasına bakılırsa 
bunun 915 - 919 hicri ve 1508- 1513 
miladi yıllan sırasında olması lazım

gelir. İşte tarihte Barbaros kardeşlerin 
ııergüzeştlerindek~ en karanlık noL~a 
lurasıdır. 

Elde mevcut tarihi vesika ve vaka
yinameler birdenbire Akdenizin şark 
havzasından garp havzasına atladıjı 
cihetle bizde tarihimizin bu kahrama
nını takip etmek üzeı·e bu cihetlere 
dümen doğrultmak mecbur:yetindeyiz. 
Yalnız yine bu vesikalara dayanarak 
şurasını ilave etmek zaruretindeyiz ki 
Barbaros'un şark havzasından garp 
havzasına geçmesi, hami~i olen şehzade 
Kcrkud'un kardeşi Yavuz sultan Selim 
tarafından öldürülmesi ve Anadolu 
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lnyılannda korsan gemileri dolafma
sının menedilmesinden ileri gelmiştir. 
Hızır reisin garp havzasına hareke
tinde yamnda ağabeysi Oruç reisin 
olmadığı ve hareket tarihinin Yavuz 
sultan Selimin tahta çıkıfı tarihi olan 
919 hicri yılına tesadüf eylediği bütün 
miiverrihlerce kabul edilmiş bir keyfi
yettir. Hızır reis, garp havzasında bii
yiik kardeşi Oruç reisle birleşetek 
Tunus taraflanna çekildi. İki kardeş 
Tunusta (Beni hafaza) hanedaniyle 
ittifak ettiler. 

Tunus emiri ganimet malinden 
be,te biri lcendi hazinesine verilmek 
fartiyle (Holkuluod) dedikleri ( Goleto) 
kalesini bunlara tahsis etti. İşte 
Barbaros'un ilk deniz üssü budur. İki 
kardef böyle bir deniz istinat nokta
sını bulduktan sonra faaliyetlerine 
gerıni verdiler. Bir aralık Barbaros, 
Yavuz sultan Selime hulıisi için zap
teylediği çuha tüğlü bir Fransız ge
misini lstanbula gönderdi. Padişah da 
mukabele olarak !ıil'atlerle iki gemi 
armağan etti. Bundan cesaret alan 
Hızır reis Afrika sahillerinde (Bucaye) 
ile (Ercil) mevkilerini harben işgal 
etti. Artık daimi muvaffakıyetler Bar
baros kardeşlerin hem kuvvetini, lıem 
fiibretini arttırmıştı. Midilliden gelen 
biraderleri İshak reisin de kendilerine 
iltihakı üzerine üçleşen Barbaroslar 
artık İspanyol, Venedik, Fransız, Papa 
ve Ceneviz ticaret gemilerine karşı 
taarruza girifmekten yılmıyorlardı. 
Bu vukuat Yavuzun Mısır seferi sıra
sında vaki oluyordu. Barbaros Mısırda 
bulunan padişaha bilvasıta bir daha 
sadakat ve ubudiyetini arzettiğinden 
Jİlle iltifata mazhar oldu. Maksadı 
h+Uü Cezayir beylerbeyi tanıt-

b. Nihayet 1516 miladi yılında 

Cezayirin son emırı Mevla Süleyma
nın katli üzerine bilfiil Cezayir kale
sını ele geçirdi. Şimdi, Hızır reis 
şöhretli bir korsan mevkiinden yük
selmiş ve küçük bir hükümet sahibi 
olmuştu. Fakat Avrupa devletlerinin 
gayzını üzerinde teksif etmişti. İlkin 
Fransızlar, sonra İspanyollar Hızır 
reisi Afrika sahillerinden uzaklaştır· 
mak için hamle gösterdiler. Büyük 
donanmalar gönderdiler. Fal.::at hep 
inhizama uğradılar. Bu çetin muhare
beler sırasında evvela İshak reis, 
sonra (Telmesan) da Oron kalesi ku
mandanı (Margi Dögomar) le yaFtığı 
bir savaşta baba Oruç şehit oldul&.r. 
Bu suretle Cezayir hakimiyeti nıüs
takillen Barbaros'a kaldı. Barbaros, 
İspanya amirali F erdinandın ( 1 IO} 
parça gemiden mürekkep büyük bic 
donanma ile yaptığı kuvvetli bir taar
ruzu da püskürttükten sonra düşündü. 
Akdenizle alakadar olan lıristiyan 
hükumetlerin hepsi!e yalnız baiına 
mücadeleyi müşkül buldu. Kendi mil
letinden, aslan merbut ve mensup 
olduğu devletten yardım aramayı mu
vafık buldu. O vakitler Osmanlı tahtını, 
garp müverrihlerinin istisnasız bir dil 
birliğile büyük ve muhteşem manasına 
olan (Grand) ve (Magnifique) diye 
ya::.dıkları Osmanlı tarihinin ise sadece 
Kanuni diye andıkları, Yavuz sultan 
Selimin oğlu Süleyman işgal etmekte 
idi. Barbaros'un şöhretine, liyakatine, 
meclubiyeti vardı. Muhtelif vesilelerle 
muhabereleri sebketmişti. Binaenaleyh 
anlaşma kolay oldu. Ve Barbaros 
1533 de donanmasile İstanbula hare
ket etti. Bu sırada derya kapianı 
Ahmet paşa, Osmanlı donanmasile 
Navarinde idi. İki kaptan burada bu
luştular ve konuştular. Sonra bazı 
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LAMARTINDl'N: 
Dleu -ALLAH 

Evet, ruhum zincirlerini sarsmak
tan hoşlamr. Beşeri sefaletlerin yü
ktınden kurtulup duygularımı vücutlar 
Aleminde dolaşmağa bırakarak kolay
lıkla ruhlar Alemine yük!!elirim. 

Bu g6ze gorunen kiinab orada 
ayaklarım albn<la çiğneyerek mümkü
nün boşluklarında serbestçe yüzerim. 

Geniş mahbes içinde sıkışıp kalmış 
ruhum için ufukları olmıyan bir mes
ken lazımdır. Engin denizlere düşen 
bir su damlası gibi düşüncem de son
suzluğun sinesinde erir ve orada 
kazanın ve ezeliyetin kraliçesi gibi 
zamanı, payansızlığı ölçmeye, yokluğa 
yaklqmağa, varlığı ihata ve Allahın 
bilinmeyen mahiyetini idrak etmeğe 
yeltenir. 

Fakat duyduklarımı ifade etmeğe 
gelince bütün sözlerim kudretsiz cehit 
ler halinde dudaklarımda söner; ruhum 
konuştuğunu zannederken dolaşan di
lim düşüncemin gölgesi olan boş ses
lerle h8' ayı döymekten başka bir şey 
yapmaz. 

Allah, ruhlar için iki nevi lisan 
yaratmıştır ki bunlardan biri telaffuz 
edilen sesler halinde havaya uçar. 
itte insanlar arasında öğrenilen hu 
mahdut dildir. Ve içinde bulunduğu
muz menfanın ihtiyaçlarını tatmine 
klfidir; ve aynı zamanda fanilerin 
kararsız talilerini takiben iklimlere 
g6re deyişir, yahut zamanla birlikte 
z6ç eder. 

İrat, ulvi, ümmi ve hudutsuz olan 
diierine gelince bu, yüzen zekaların 
kablı bir dili olup kat'iyen havalara 
Y yıla,. ISlll bir se ı ten ibaret değildir; 

Çeviren: ENVEH llAHl,}.S 

duyan kalplerde yaşar, ruh onu söyler, 
yalnız onu işitir ve onunla ifade eder. 
Hissedilen dil dokunur aydınlatılır ve 
alevlendirir. O, yalnız ruhun duyduğu 
şeylerin yakıcı tercümanları olan al.
lan, hararetle dolu iştiyakları ve ham
leleri ihtiva eder. Bu göklerin dilini 
sadece dua konuşur; onu Lu topı-ak 
üzerinde yalnız şefkatli aşk anlayabilir. 

Uçmaktan sonsuz bir zevk duydu
ğum saf iklimlerde vect, onu bana 
ilham için peşimden takip eder. Bu 
derin gecede yalnız o benim meş'a
lemdir. Ve akıldan daha iyi bana bu 
dünyayı izah eden de odur. 

O halde gül, o benim kılavuzum 
olduğu gibi senin için de aynı hizmei. i 
yapmasını isterim. Ateşten kan1t1arile 
bırak seni de alsın götürsün. Dünyanın 
gölgesi şimdiden bakışlarımızda sili
niyor. Zamanın elinden kurt luyor, 
boşluğu atlayıp geçiyoruz. Ve işte 
şeniyetin ezeli nizamı içinde hakikatle 
harşı karşıya bulunuyoruz. 

Gurubu, fecri ol!I!ayan bu evrensel 
yıldız, kendi kendine tapınan bu büyük 
kül Allahın ta kendisidir. Var olan 
odur, bütün her şey ona aittir; payan
sızlık, zaman onun sonsuz varlığının 
halis unsurlarıdır. Kaza onun meskeni, 
ezeliyet onun yaşıdır. Gün onun bakışı , 
dünya ise hayalidir. Bütün kainat eli
nin gölgesi altındadır. Göğsünder 
ezeli vakıalarla akıp giden varlık, 
bu uçsuz bucaksız kaynaktan beslenen 
bir nehir gibi, ondan taşan ve yine 
her şeyin başladığı yerde sona erer. 

Kendisi gibi hudutsuz olan mü
kemmel eserleri doğarken onları ya-
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ratan eli takdis ederler. Her nefes 
alıp verişinde sonsuzluğu doldurur. 
Onun için istemek, yapmak, mevcut 
olmak yaratmak demektir. 

Her şeyi kendinden çekip çıkaran 
l:er :;eyi yine kendisine getiren ulvi 
iradesi yüksek kanunudur. Bu gölge
siz metin İrade aynı zamanda kudret, 
nizam, adalet ve hikmettir. Mevcudi
yet sahibi olan her şey üzerinde onu 
dilediği şekilde tatbik eder. Adem 
derece derece ona kadar yükselir. 
Zeka, aşk, kudret, güzellik ve gençlik 
bunların kaffesini hiç bir zaman tü
kenmemek üzere verebilir. Ve boşluğu 
kıymetli armağanlariyle ağız ağıza 
doldurarak varlığın sonuncu sıraların
dan ilahlar çekip çıkarabilir. Fakat bu 
elinin yarattığı ilahlar, bu kudretinin 
oğullan kendi!erile onun arasındaki 
sonsuz mesafeyi ölçmekle beraber, 
tabiatları icabı, kendilerini bu yarat
mış olan varlığa ulaşmak isterler. Her 
şeyde onların gayesi bu ulvi varlıktır. 
O ise tek başına kendisine kafi gel
mektedir. Bütün ruhların tapındığı, 
İbrahimin kölelik ettiği, Fisagorasin 
tehayyül ettiği, Sokratın haber verdiği 
"Eflatunun,, da yan görür gihi olduğu 
Allah işte bu Allahtır. Kainatın akla 
ilham ettiği, adaletin beklediği, baht
sızların ümit ettiği ve nihayet isyanın 
toprak üstünde göstermeğe geldiği 
Allah ta bu Allahtır. 

Bu insan eliyle imal edilen Allah
lardan olmadığı gibi ne İmpostur ta
rafından hatalı olarak izah edilen, ne 
,de safdil dedelerimizin titreyerek ta
pındığı ve yalancı papaslann eli altın
da yorulmuş Allahtır. O, yalnız ve 
tektir. O, adildir, iyidir. Top,rak onun 
eserlerini görür, gökler onun adını 
bilir. 

Onu tanıyan bahtiyardır. Hele, dün
y~nın bilmeyerek ona hakaret ettiği 
hır sırada, gece kandillerinin dindar 
ışıklan altında, yalnızca, imanının ken
disini sevkettiği mihraba yükselen 
insan çok daha bahtiyardır. Orada aşk 
ve minnetle kendini harcayarak onun 
huzurunda tıpkı buhur gibi ruhunu 
yakar. Fakat ona kadar çıkabilmesi 

için muazzam ruhumuzun yüksekliğin
deki kudret ve faziletinden ödünç 
alması lazımdır. Göklere alevden ka
natlar üzerinde uçmak gerektir. Aşk 
ve arzu ruhun kanatlandır. Ah ben 
de neye İnsanların genç, ellerinden 
henüz yeni çıkırış zaman itibarile ona 
yakın, masumiyet bakımından daha 
çok yakın oldukları Allahla konuşup 
önünde yürüyebildikleri bir çağda 
doğmadım. Neye dünyayı ilk güneşin
de görmedim?. Niçin insanın sesini 
ilk uyanışında işitmedim. Her şey ona 
senden bahsettiriyordu. Sen de bizzat 
onunla konuşuyordun. Kainat senin 
ulvi hikmetini teneffüs ediyordu. Hali
kın ellerinden henüz doğmuş olan ta
biat her tarafa yaratıcısının ismini 
saçıyordu. O za:nandanberi asırların 
pası altında gizli kalmış olan bu isim 
ışıkla alevlenen yüzler gibi eserlerin 
üzerinde parıldıyordu. İnsan geçmişte 
yalnız sana doğru yükseliyor, dua ve 
niyazlarını doğruca babasına sunuyor
du. Sen de ona benim ve buradayım 
diye cevap veriyordun. 

• • • 
Uzun zaman sesin bir çocuk gibi 

onu öğretip yetiştirmek lutfunda bu
lundu. Ve uzun zaman elinle onu 
sevketmek istedin. Kaç aefaıar p.nlı 
azametinin halesi içinde Sernor vadi
lerinde, Menıbre meşeliklerinde, Hdrlb 
~ılıklannda veyahut Musanın lbrani· 
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lere yüksek kanunu dikte ettirdiği 
ha;metli tepeler üzerinde kendini ona • 
gösterdin. Yakubun çocukları, bu ilk 
doğan insanlar tam lıırk sene ellerinin 
ihsanlannı kabul ettiler. Hatiften ve 
canlı seslerle onların ruhlarına çarpı
yor, gözleri önünde mucizelerinin se
sile onlara hita? ediyordun. Seni 
unutur gibi oldukları zaman yeryüzüne 
inen mele'derin onların sapkın kalp
lerinde hatıranı uyandırıyorlardı. 

Fakat nihayet kaynağından uzak
la,mış bir ırmak gibi çok saf olan bu 
hatıra da akışında bozulmağa başladı. 
Bu ihtiyarla'11ıŞ yıldızın parlak !?Uala
nnı, za nanların karanlık gece1i derece 
derece küsufe uğrattı. Artık konuşa
maz oldun. A~ırların eli, nisyan bütün 
eserlerine hakkedilmiş o~an l:.üyük İs'lli 
yıprattılar. Geçen asırlar imanı sararttı. 
insan da dünya ile senin arana şüpheyi 

asla görmedikleri gil:i ezeli günlerin 
esasen ilk günü olmazki. 

Üluhiyelin boş yere manevi aleı:ı 
üzerindeki büyük tahavvüllerile huzu
runu ilham etmeğe çalışıyor. İnsanlar 
imparatorluğun elden ele dolaşarak 
bir asadan diğer tir aJ&ya geçişinin 
sence bir eğlence mevzuu bir oyuı1cak 
olması da beyhudedir. Hayatın gerr.lİ
te;dine (Wicissitude) alışan gözleri
miz zaferden kendileri için rnğuk hir 
itiyad edinmişlerdir. Asırlar, taliin 
bi.lyiik darl:elerinderı o kadar çok 
görmüştür ki manzara artık köhnemiş, 
uyuşmuş insan da uykuya dalmıştır. 

* • • 
Uyandır tizi ulu Tanrım. Söyle, 

değiştir dünyayı. Yokluğa Lere!rntli 
sözünü işittir. Tanı zamanıdır. Kalk 
artık bu uıun istirahaİtan çık, bir 
başka kaostan (Cbaos) başka bir kai
nat çıkar, öH.i gözlerimize l:aşka man-yerleştirdi. 

• zaralar, dalgalı ruhlarımıza diğer mu-
• * f cizeler lazımdır. Semaların nişanını de-Evet Tanrım, bu dünya za erine 

· h gi~cir, o bize bir şey söylemiyor. Şa,-göre ihtiyarlamış, ismini izinı ve atı-
ranı kaybebıiştir. Onları tekrar bul- kın gözlerimiz önüne yeni bir giln~ş 
mak için, koşusu içinde dalga dalga fırlat. Şerefli zaferir.e Iayılc olmak~an 
günlerimizin ır.na~ı boyunca çıkm.'.l:tıız çıkan bu eski sarayı yık, parçala. Gel, 
lazımgelecektir. gel artık kendini kendine göster ve 

Ey tabiat ve sen gökkubbesi, güz bizi inanmağa mecbur et. İlıtimal ki 
beyhude sizi temaşa ediyor, heyhat ıssız sahalarda güneş kainatı aydıniat
Allahı gör.neksizin insan, boşuboşuna maz. Oldu~u saatten evvel hu manevi 
mabede hayran oluyor, yakıyor, sema- güneşin kiisufe uğramış ışıkları derece 
ların çölünde beyhude binlerce güneşin derece düşünceyi aydınlatrnalıtan v:ız 
esrarlı cevelanını takip ediyor. Fakat geçecek, ve bu büyük meş'alenin harap 
artık onları sevk ve idare eden eli olduğunu gören gün kainatı ebedi bir 
tanımıyor. Ezeli bir harika olmaktan geceye daldıracaktır. O zaman sen de 
çıkıyor. faidcsiz eserini kırıp geçirmiş olacak-

Oı:.lar şüphesiz dün parladıkları gibi sııı. Onun yıldırımla vurulmuşcasına 
buglln de parlayacaklar. Onların şerefli da}ılan yıkıntıları kurundan kuruna 
yo unun sizden ba,ladığını kim biliyor?. diyecekler: 
Parlayın ve kuvvetini arttıran bu SaJece l:.en vanm. Benden hariç hiç 
met'ale dünya üzerine ilk defa mı bir şey mevcut olamaz. İnsan b'.le inan
-tlal~Ut'rar? Bunu kim bilebilir? Baba- maktan l<:ızgeçince varlığını kayhet-

ız Ja ilk dönüşünün parladığını mişt;r. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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aUADUA1 DAN ÇiZGiLER 

Oeçen sayıdan devam -
Yazan: lBRAHlll ZBKI 

-E-
Burdur her yaz murada erer. Bu 

erif, vefası işıklann bir anlık (aşk 
felsefelerine) benzemez. Bir tekamül 
devresine tabidir. Bahçelere bahan 
bırakan mevsim katan, göle doğru 
yoluna devam eder. İkinci istas~on 
bağlardır. Burada (yaz) ı bırakır ve 
geçer. 

Yaz, bağlara müjdesini kirazlar, 
vifnelerle verir. Bu meyvalarda can
lanan diussıla asmalara kadar iner. 
Ve onlar geniş iç çekmeleriyle sabır
sızlanırlar. 

Uzun, heybetli ceviz ağaçlarının 
kolkola girdiği yerlerin serin gölge
leri, bahçelere doyan Burdurluya ikinci 
bir kucaktır. Kiraz ağaçlarının şeh
vetli dallan arasında yaşanılan alem
ler, yerlerini üzüm alemlerine terke
derler ... 

lenen yollann ortalannda, ,...., cla
daklara serinlik iksiri veren Jmyular, 
ezeli hülyalannın dalgalanncladır. 

Tahta kapılann, glin g6rmilf insan
lar halini alan suratlan içe cl&ntlnce, 
bir yeşillik denizine dalınır. Aamala· 
rın emzirerek büyüttüğli iizOmler da· 
vetli bakışlarla arzulanırlar ••• 

Bağlar Burdura taze bir hayat 
verir. Şehir onlara her gün tqınır. 
Ömür kasesini her gün ondan doldu· 
rup, doldurup içer ... 

Eylfıl Burdura sonbahan değil, bir 
düğün getirir gibi gelir. Bağbozumu, 
asmaların gözyaşına, Burdurlunun gll
lüşüne şahit olur. Küfel~r salkımlan 
pekmez tavalannıll içine ve onlar 
pekmezi nemli ambarlann ezeli kilp
lerine taşırlar. Sabahlara kadar devam 
eden pekmez kaynatma dernekleri, 
eylfıl sonunda kazanlar albnda kil 
olan odunlar gibi bir (hiç) olur. Ve 
yeni senenin bereketi dillerin taabi
hinden (inşaallah) ile kalplere gömillGr ... 

- F -
Göl, Burdurun denize hasret tqı· 

Geniş meydanlarla,· yer yer düğüm- yan duygularını kuvvetli bir maharetle ......... ....;. ... ...;.. ......... --:.~.:.. ...... ::;.... ...... :........ 

Salkımlara (ben) düşmesi şehirde, 
bir dedi- kodu salgını gibi dilden dile 
tafar. Gözler bir sevinci, yürekler 
bir sevgiliyi kucaklar ... 

d6neyim. Sağolasın beyim dedi. bekçilerine güvenen Türk yurduna 
Memleket davalarımızda evlatları- el uzatışı dünya tarihine göz kamat

nın yalnız ak alın için yiğitçe boğuş- tıran bahadır bir kavimden, parlak 
malannı ve kahramanca ölmelerini ve yeni zaferler ilavesine vesile ola• 
isteyen bu baba yalnız genç yaşlarda caktır. Türk vatanına dokunmak iste
değil erkekliğini yüz yaşından sonra 
bile bırakmıyarak uçurumlar yamacın- yenler, görüştüğüm bu Hıdırlann na• 
daki köyüne avdetini istedi. Bu ihti- sırlı ve kuvvetli parmaklannı boğazla· 
yarın yilzü Tiirk milletinin ve vatanı- rında göreceklerdir. Hıdırlann varlı· 
11111 ebedi istiklaline muhteşem bir ğına istiklalini dayayan Türk milleti; 
lnıektir. Sinesinde asırlardır hüviye- huzur ve emniyet içindesin: Kutlu 
tiıai değiftirmeden yaşattığı cihangir olsun .... 

.................................................................... 
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PARAŞtJTÇtJNtJN DUYGULARI 

Aziz ve şerefli vatanın lekesiz, saf 
ve neı'eli bir günü ... : 

Güneş; tatlı ışıklan ile; ovalara, 
dağlara, ağaçlara, kuşlara ... , tabiat 
varlıklarının ezeli hakimi insan toplu
luklarına ... , her şeye nüfuz ederek 
yayılıyor. Ruhlara ılık bir şerbet hazzı 
duyura duyura yükseliyor .... 

Vatanın neş'eli kuşları yeşil obalar 
halinde buğulanan ~en ormanlar üstün
de uçuşuyorlar ..... 

Engin tarlaların arasında tabiatle 
konuşan mes'ut ve rahat insanlar .. 
g6rünüyor ..... 

Sonııuz mavilikler ülkesinin, ayyıl
dızlı bayrağını keskin, çelik, kahhar 
göksünde taşıyan kanatları süzülüyor .... 

Hava duvarlarını yararak, medeni
yetin ve zaferin en son kalesi olan 
bu gövde .. , daima ilerliyor .. , sert ve 
hırçın uğultular arasında çelik perva
nenin çelik çalışmaları işitiliyor!... 
Dikkat!. .. 

işte yıldırımdan daha keskin, şim
tekten daha hızlı bir gölge derin boş
luğa uçuyor ... Paraşüt açılmıştır ... 

şosalar, Burdura yeni yeni insanlar 
getirir. 

Tren Burdura gün aşırı aşina in
sanların senfonisini çalarak gelir,gider. 
istasyon, kampana seslerile burkulan 
kalplerin heyecanla çarptığı yer olur 
ve Burdur oradan nasibini alır, verir. 
Bu zamanlarda istasyonu Burdura ge
tiren bulvar çeşitli arzuların peşinde 
dalgalanır. Bu dalgalar yolun iki ta
rafını yeni yeni örtmiye başlıyan mo
dern, tipik binaların pencerelerinde 
•lk6na erer. 

i\~relmeıı: MEHMET KAYALl 

Bu uçan gölge; Türkün yer zinci
rinden kurtularak, eşsiz gücünü kay
naştıran ve taşıran mavi denizin var
lığına atılmasıdır. 

Bu atlayış da; cihan tarihini hercü
merçten, yuğuran Türk ırkının gök 
yüzünde hamurlaştırarak kendi kudre
tine ramedeceği vardır. 

Bütün geriliklerin uçurumlara fır
ladığını, miskinlik ve korkunun nisyan 
bulutları arasında eriyerek katralar 
halinde karatoprağın kara bağrına 
gömüldüğünü ifade eder. 

By atlayış; Türk azminin şahlan

ması, havacılık aşkının ulvileşmeşi, 
Ata ruhunun göklerde sembolleşmesi
dir. 

Bu uçuş da; Türkün ebediliği yo
lunda taze bir hız yarattığını gösterir. 

Türk; düşmanını karada; daima 
karşıladı ve yendi ... , Türk; düşmanını 
denizde, daima karşıladı ve yendi ... 

Türk; düşmanlarını havada daima 
karşılıyacak ve yenecektir. 

"Paraşüt açılıyor" ; Paraşütçüyü 
dinliyoruz: 

Bulvar, Cumhuriyet meydanının 
beş yolunun bir tanesidir. Geniş mey
danın en hakim yerinde şu levha göze 
çarpar; Halkevi ... 

Meydanın ortasında geniş çembe
rine sularını yosunların kadifesinden 
süzen sun'i kayalık meydana serinlik 
şebnemleri dağıtır. 

Bu bölge Burdurun enerjik bir 
meş'alesidir... Şosalar gözü okşıyan 
biçimleriyle gülerler ... Ve bu yollarda 
zaman zaman rüzgar yerine toz eser ... 

- Devam etiecelı -
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(Oh!... Uçuyorum ... , uçuyorum .. 

Artık!... Ruhumun coşkun hızlarını esir 
eden, benliğimin sonsuzluk semalannı 
karartan topraktan kurtuldum... Oh!... 

Selam gök memleketi sana!.. 

Selam .... Kahraman Atanın ruhu!.. 

Selam!.... Türkün vatan göklerinde 
ebediyen tutuşacak olan alev bakışlı 
güneş! .... 

Selami... Yurdumun taze ve nemli 
nefeslerini göğüslerinde nazlı bir vedia 
gibi taşıyan temiz bulutlar!.... Şimşek 
yeleli, fırtına kanatlı rüzgarlar selam 
sizlere de!... .. 

Sesinizi duyuyorum .. , - Evet bu 
seslerde; yurdumun dört bucağından 
toplıyarak bana getirdiğiniz taze sevgi 
ve muhabbet buseleri• duyuyorum ..... 

Nedir o? Çelenk mi? 

En kahraman, en ulu milletin genç 
evlatlarının azimlerinden, yükselme 
aşklarının ölmezliğinden örülmüş çe
lenk değil mi o ? ... 

Evet, evet... Enerjik gençlik!... Siz 
bana bir avuç çiçek demeti yerine; 
pulat kalplerinizi sunuyorsunuz ... 

Geliniz kalpler geliniz!.. kalbime 

yaklaşınız ... , dinleyiniz onu .... 

Ne kadar umutlu çarpıyor, tıpkı 

kalpleriniz gibi .... 

Evet ... Çünkü Türksünüz, yanımda
sınız!.. Ve daima yanımdasınız!...) 

• • • 
Geçmişin efsanelerini bir tılsım 

halinde saklıyan zengin ve uçsuz, bu
caksız ufuklar!... Açılınız!. 

Atamın, Atalarımın asil ruhlannı; 
giineşimin ve ayımın alevden ve nurdan 
ıtık demetleriyle tlillendiren ve saklı-

yan ufuklar!... 

Selam sizlere del ... 

Açıl önümde tarihi... Me,'aleni yak, 
ihtiyar gözlerini sayfalann üzerinde 
gezdir. Zavallı, mazlum milletleri; za
lim, amansız krallann pençesinden 
kurtararak hüriyet ve medeniyete u
laştıran Türkü bul... 

İşte o Türk benimi ... 

Boş sayfalarını; altın kalemle dol
durmak için bekle!.. 

• • • 
Toprağa yaklaşıyorum .. Sevgili top

rak! Sana da selam!. Haydi bana 
göksünü aç!. Sana melekler diyarın
dan, ebedilik ülkesinden selam ve 
sevgiler geciriyorum .. ; 

Sıcak yüzlü güneşin lekesiz, sarı 

ışık demetlerinden olgun bir çelenk 
getiriyorum ... 

Ey yurdumun sakinleri!.. Btnden 
kaçmayınız!. Sizleri yükselteyim ge
liniz! .. 

Bilseniz oraları ne kadar güzeldir! 

Orada; kararmış, ileriliğe susamış 

ruhlarınız her an taze bir lıız kazana

cak, damarlarınızda dolaşan asil ka

nınız çelikleşecek, ülkünüz ve vatan 
aşkınız ölmezlik kadar mukaddesleşe

cektirl.... 

• • • 
Türk genci! İşte sem bekliyen 

nöbeti. 

Göklerimizin kilidi; senin amansız 
uçuş azminin kahredici çekicile d6vll

lerek çelikleşecektir!. 

Haydi İş başına! .... 
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YURT KÖŞELER/ 

Kıymetli ve olgun yazılarla yüklü 
Burdur mecmuamızda, bundan önceki 
yazılanmızda, Bay Münir Pamukçuoğlu 
köylerimizi yakından tanıtmak feda
kirlığını üzerine almıştı. Maalesef bu 
faydalı çalışma lüzumu kadar devam 
ettirilemedi. Evvelki sayıda Hüseyin 
Gtilyurdu bu noktada esaslı ve temiz 
isteklerirai ileri sürdü. Bu eksikliği 
sezdiı;memek üzere köylerimizi tanıt
mak yerine Burdur'umuzun tarihini 
aydınlatmak üzere faaliyete geçti. Bu 
feyizli çalışmanın da ne kadar devam 
edeceğini kestirmek mümkün değil. 
Yurdu tanıma ve tanıtma bakımından 
hayırlı bir öncülük eden bu arkada.ş
iara ben de aciz kalemim, dar görü
ftimle yardım etmek istedim. Geçen 
sene sayın Halkevi reisimiz Feyzi 
Bayraktar ile köycülük kolu reisi 
Osman Erkazancının bana temin ettik
leri köy gezilerinden kuvvet alarak 
köylerimiz halkından edindiğim malü
mat ve fikirleri burada yazmağa yel
tendim. Y azılanm, temiz bir isteğin 
mahsulü telakki edilirse ne mutlu! ... 

- AZİZİYE -
(Sertaç - Sarıtaç - Aziziye) 

Bu üç kelime etimolojik ve filolojik 
bakımdan bu köyün güzelliğini işaret 
etmektedir. 

1 - Sertaç: Aslında Hüseyin olan 
Arif ağanın babasına ait bir isimdir. 
Köyü 1859 - 1860 tarihinde yeniden 
kuran bu adamdır. Fakat Arif ağanın 
evi yanında bulunan taş dibek ve köy 
içinde bulunan taştan eserler bu kö
ylln eskiden Romalılar veya Yunanlılar 
tarafından karulduğuna şahittir. (Azi-

A. Reli k ÇOKŞEN 

ziye karakolu önünde üç kadın resmi
ni taşıyan bir taş mevcuttur.) Aslında 
Hüseyin olan bu adamın Sertaç laka
bını kazanması şahşi kabiliyeti, iktidar, 
zekasına mı? Yoksa intihaptaki kud
retine mi? Delildir, bilmiyoruz. Sertaç 
kelimesi Hüseyin ağanın veya köyün 
güzellik ve kıymetine ait bir işaret, 
delil olduğunda fikren tereddüde uğ
ranırsa da köyün güzelliğinin, diğer 
köylerde bıilunmıyan hususiyetlerini 
yakından görenler baştacı manasına 
gelen bu kelimenin köye ait olduğun
da şüphe etmezler. (Hususiyetlerini 
yazacağız) 

2 - Sarıtaç: Bu kelime Sertaç ke
limesinden bozma bir kelime olmak 
ihtimalini taşımaktadır. Fakat tetkik 
edilirse bu halk etimolojisinde de kö
yün kıymet ve güzelliği bariz surette 
göze çarpar. Şöyle ki: 

Sarı kelımesi . taçlarla birleştiği 
zaman hemen daima altın kelimesine 
izafe edilmiştir. (Edebiyatta, tarihte 
bunur. misalleri vardır.) 

Sarıtaç'ı altıntaç olarak alabiliriz. 
Altıntaç: İşte bu köyün, değerini, 

güzelliğini, hususiyetlerini çerçeveliy1::n 
sembolidir, farik vasfıdır. 

· Bu isim bu yere köylüler tarafın
dan hakikaten sevilerek, bilinerek 
verilmiştir; zira köy sarı başakla dolu 
ovasıla zengin ormanlarile bu isme 
hak ka~anmıştır. 

3 - Aziziye: Köyün bu ismi alma
sında muhtelif rivayetler vardır. 

A) Köy kurulduktan bir müddet 
sonra suyu, havası, tabii servetleri 
nazan dikkati celbetmiştir. Bir zaman
lar A1>dülaziz'in bahriyeye ve askeri 
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............... 
Burdur Mecmuasına 

Akşamla yafall, .t!iineş/e kalkall 
Çocuğum, 

Sana, ile cenubun yaba!lcı iklimlerinden. 
Ne de şimali11 beyaz ayısmdan 
Balısedeceğim. 

Akşamla yatan, JfÜlleşle kalkan 
Çocuğum. 

Balıseimiyeceifim salla 
Medar kuşlarmdan, 
M itıe kakmalı Sitıgapıır postalamula ıı 
Biliyorum sen 011/ardall uzaktasın .. 

Akşamla yatan, 1riiııeşle kalkan 
Çocııifum. 

Yiiklii kaifmtaruı i11iltisi11i dinle; 
Tok ökiizleri11 tevekküle dalsm. 
Alem semalarda varsın oyala11sm 
Se!l, 1rökler kadar derill içi11de dolaş ... 

Akşamla yata11, )!ii11eşle kalka11 
Çııcuifıwı. 

Göz yıımulmadık sahalı/ara 1111 aşıksuı? 
Fersah, fersa/ı ıızamyor gözlerin. 
İ11amyorıı111 sende var 
Do11kişotlııktan uzak mat·eralar, 
Asır/aşmış lıikıiyeler, çözülmedik roma11lar ... 

teşkilata verdiği kıymet üzerine fahiş 
masraflarla bütçe açılmış, Fransadan, 
lngiltereden istikrazda bulunulmuştur. 
Bu sırada mevzii gelir olarak memle
ketin verimli taraflarına el konmuştur. 
Çok kuvvetli bir ihtimal olarak buraya 
da el uzablmış; gerek ormanlardan 
ve gerekse zirai faaliyetlerden fayda 
temin edilmiştir. Böylece Abdülaziz'in 
bir çiftliği rolünü yapan bu şirin, ve
rimli köye sonraları Aziziye denmiştir. 
(Bunu teyit eden malumat vardır.) 

B) Malüm olduğu üzere Abd iz 
pehlivandı. Pehlivanlan severdi. Sal-

İskender Kördüğüm 

tanatının son günlerinde her türlü 
siyasi entrika ve rolden azade Feriye 
sarayında yaşamıya mahkiım edilmi~, 
sevdiği pehlivanlarla başbaşa kalmıştır. 
Binaenaleyh eskiden olduğu gibi bu 
gün de namlı pehlivanlar çıkaran bu 
köyü Abdülaziz'in benimsemesi ve bu 
köye kendi adını vermesi çok kuvvetli 
bir ihtimal dahilindedir. Bu hususta 
tarihi maliimatımız olmamasına rağ

men yaşlılar bu hususu kuvvetlendir

mektedirler. 

- Devam edecek -
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BURDUR ZİRAAT DAİRESİNDE 

(17 • 18) Sayıdan devanı 

Ziraabm111 - her yanden - aari
leftirmek Ye ytıkaelbnek için neler 
yapıbmttır? Dıaha neler yapılması 
preJdiclir? 

811 •ıraya odaya ziraatla uğratan 
klyllller n birçok da çiftçi giriyor. 
Ben, ziraat memuru Bay Ahmedin 
alylediji ctlmlenin kulağimda kalan 
abiaecluını deftere geçirmekle meı
gulllm. Muhatabım çiftçilerle konutu· 
yor. Bu konutma arasında köylüler
den birinin "bizim köye giinderdiği
niz harman makinesinin işi biti, getir
dim,, dediğini duyuyorum. Konuıma
lan onbq dakika kadar sürüyor ve 
bua danüyor. 

-" Sualinizi bir daha tekrar eder
miainiz?,, 

Tekrar ediyorum ve cevap veriyor: 
-" Villyetimizde ziraab yükselt

mek için Vekllet birçok makineler 
g6ndermif ve balen de giindel'Jllekte
dir. Bu yıl villyetimizde bulunan otuz 
dert ejibnene ziraat dairesi birer 
pulluk giindermif ve bunlar muhitle
rinde zeriyahn pullukla yapılması için 
allmune olmutlardır. Karasabana na
zaran pulluğun üstünlüğilnü giiren 
kiiylülerin hemen hemen hepsi birer 
pulluk edinmenin çaresine bakmışlar
dır. Pulluk getirtmek için dairemize 
mllracaat eden birçok rençpere azami 
kolayl~k gösterilmiştir. Şu son günler
de Zır~t VekAleti çiftçiye yardım 
maksadıyle on adet orak makinesi 
t6nde~ittir. Kemer nalıiyesine bağlı 
muhtelif köylere, meyve ağaçlannda 
str&len (Ağ tırtılı - Hiponomot) deni
len ve ağaçlara hastalık yapan haıe-

~. IJ.P.l!. .L. .L. ~. '!. ... ~§.P 
rat ile mücadele Y!lpılmak llzere kiiylü 
tarafından on tane "tulumba,, alınmıt-
br.,, 

Şehirde ve kiiylerde ameli ve 
nazari, zi_rai bilgileri artırmak için 
halkevlerince yapılabilecek bir vazife 
varmıdır?. 

-" Halkevleri, arasıra kiiylü mü
nevverleriyle ve kasaba çiftçileriyle 
çay ziyafetleri tertip ederek hasbihal
ler arasında onlann canlannı sıkmıya
cak ve rublannı oktıyacak şekilde bir 
veya iki ziraat mevzuu açmak ve on
lann işlerine yanyacak bilgiler ver
mek suretiyle faydalı olabilir. Meseli: 
AnTıyacaklll}T bir··şekilde - tohum iliç
lanması, pullukla sürmenin faydası, 

tırtıllarla mücadele, muzir haterat ve 
hayvanlarla mücadele, Amerika asma
sı anacı üzerine yerli nevilerin aşılan
malanndan doğacak fayda, bağcılık 
ve toprak işlemelerinde krizme'nin 
faydalan gibi ... ,, 

- Eğitmenlerden istifadeniz olu
yor mu?. 

- " Vilayetimiz eğitmenleri kurs
larda giirmüş olduklan ameli ve na
zari bilgileri - tabii her türlü - muhit
lerinde tafbik ediyorlar ve nümune 
olmağa çalışıyorlar. Mesela: Karasaban 
yerine pulluk kullanıyor ve tohumlan 
ilaçla yıkıyor.,, 

Burada muhatabımın sözünü kestim. 
Lutfen, dedim, ilaçla yıkamak nasıl 
oluyor. izah ediveriniz? 

- " Hay, hay dedi. İlaçla yıkamak 
şu fekilde olur. Bir avuç buğdayı bir 
kap İçerisindeki suya attığımız vakit, 
buğdaylann kabın dibine çöktüğil ve 
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Diyarbakır,dan Siir,de bir seyahat 
( O gün ve bu gün ) 

(335) bir kış günü yolda, 
Hastala111p kaldım, bir karakolda! .. 
Hararet çıkmca. otuz sekize! .. 
Neyapayılll, dönüp geldi/il merkeze, 
(Diyarbakır)da bir gece yatarken, 
He/il de boram, bora/il bir kar atarken, 
Kapı çalındı bir ses eşidildi! .. 
lvidi (1) bir Tel var açın, denildi! .. 
Dedilll, geç vakit bir hayrolsa gerek, 
indim kapıya tir, tir titreyerek! .. 
Talia bak. çıktı mevsimin fdli ... 
Şundan ibaretti (Tel) i1t /iletili: 
•(Siird)e git, başla lıemen teftişe·• 

• Tercıhet bu işi eldeki işe .. •• 
Kasada bir (açık) varmış ilk önce• 

Tetkikata giriş, bildir, bitince.•• . . . 
Vazife iter şevden mukaddes dedik, 
Samimi lıiirlllefle emre baş eğdik ... 
O zaman ne köprü vardı ne şosal .. 
Volcaluk dendi 111i? Alır bir tasa! .. 
Araba bulanmaz, bulunsa giflllez, 
Zemheride lıerkes cesaret etmezi .. 
Mani idi banlar geştü güzlire, 
Ra fil alda/il verdiği/il kat'i karare ... 
•Mardin • kapısından çıkarken, biri! .. 
Dedi: fena ollllaz dönseniz geri ... 
Sistm görü11flliyor hiç uzak, yak111, 

Yollarda kurt vardır kendini sakuı! .. 
Del{ililll yalımz, gelen var dedim, 
Sürdüm atı/Ilı hem siltiltdlir idilll .. 
Giderken bakmada1t dö1tiip arkallla, 
Yetişti köprüde bir gerıç jandarma, 
Dedi: Bayi Müfettiş değilmisitı sm? 

Seninle gidecek muhafızım ben ... 

Bilemedim vakfı, ger kaldım biraz, 

Oldelinı havaya pek amel olmaz! .. 

Burütım attarı bir an eşkine .. 

.~. ŞERMf.T 

Ulaştı köylüler dolııdizgine ... 
Kestik beraberce haylı mcsa/e .. 
Gittikçe karanlık ba~tı etrafe! .. 
Ardı1tca başladı miitlıiş bir tipi! .. 
Gevşedi sabnmm cözıitmez ipi.',.. 
Ne ise, zararsız geçti luldise, 
Verilmiş sadaka varmış 11ıe![erse ... 
Dedim: yakm bir köy var mı burada? 
İnsek, ko11ııkla11sak akşa111 orada ... 
Dediler: köylüler, bize güle/im, 
Bu gece biz size hizmet edeli111 .. 
Misafir, sayılır bizce bir ağar .. 
Bulwıur yiyecek, Tarhana, Bulgar .. 
YerillliZ var iyi, kötü yatatak, 
Boldur köyümüzde kışlık yakacak ... 
Düştük önlerine icabet ettik, 
Vardık köylerine bir eve girdik, 
Açtılar bir oda görsen ne hoşta? 
Hem sıcak, hem temiz, lıem de mıjrııştu ... 

Oturmuştuk birer köşe. bacağa .. 
Biri .!{eldi Mulıtar kalktı ayağa! .. 
Dedi: Babam; bu ... Yüz onbeş yaş111daf .. 
Ko1taşanuz daha aklı başında! ... 
Dedim: Otar, baba, ocağa yalım .. 

Dedi: Yaklaşamam gücenme sakın. 
Sundum bir sığara, çaktım kibriti. 
Dt'di: Eyvallalı, ne lıoştar lezzeti! .. 
Hlil, lıatır sorarak, sohbete daldık. 
Menkul kıssalardan kıssalar aldık ... 
• Kırım • lıarbinde başcavuşmaş meğer! .. 
Anlattı maziyi hep birer, birer, 
Çıkardı cebinden bir defter açtı, 
içinde 1te varsa ortaya saçtı/ ... 
Çok geçmedi, ocak sönm!iş/ü .. Biraz .. 
İlişti gözüne yaptı bir piyaz! ... 

- Devamı vaı· -

(1) lvtdl • Müstacel 
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Öğretim ve Eğitim işinin aldatıcı cephesi 

Esas mevzua geçmezden önce, 
öğretim ve eğirim iıinin dayandığı 
prensiplerin anasını teıkil eden iş 
mefhumunun mllnakqasını yapmağı 
faydalı ve hattı zaruri buluyoruz: 

it; muhtelif terbiyeciler tarafından 
bqka bqka tarif edilmiş ve buna 
göre programlarda yer alarak tatbikat 
sahası bulmuttur. Biz bu yazımızla, 
İf mefhumunun bu çeşitli anlayış ve 
tatbik ediliı meselesini tahlil ve ten
kitten ziyade, bugünkü okullarımızdaki 
realiteden harekete geçerek, işin teş
rihini yapacak ve mümklln mertebe 
tedavi usul ve yollannı araşbracağız. 
İtin, teorisini ve ideolojisini yapmağı, 
terbiyeci iistadlarımıza bırakıyoruz. 

Bugün okullarımızda daha ziyade 
iki ıekil göze çarpıyor: 

1 - İıin bilgi kısmına fazla yük
lenerek, çocuğa az zamanda çok şey
ler öğretmek, bu işler arasında da 
bir takım el itleri yaphrmak gayesini 
istihdaf edenler. Bunlara göre, esas 
olan bilgidir, müfredab bitirmektir; 
İf kısmı boı kalan zamanlarda da ve
rilebilir, çocuk bir şey öğrendikten 
sonra tatbikahnı kendisi de yapabilir, 
kanaatı vardır. Bunlar, çocuğu terbiye 
etmek ve onun seciye ve karakterini 
teşkil etmek için, bu hususta lazım 
olan bilgileri vermek kafidir diyorlar. 
Daha açıkça söylersek: Çocuk, ahlak
sızlığın fenalıklarını öğrenirse ahlaklı 
olur, iyiliğin faziletlerini öğrenmekle 
iyi olur, temizliği öğrenmekle temiz 
olur, fazla okumakla okuma yevki 
alır iddiasındadırlar. 

2 - İkinci grup, çocuğa fazla bilgi 
YenDek, kafasını doldurmak, onu 

Yazan: ~'ERiT ÇA\IOÖLU 
/U,,M,;_, 1111/elllı' 

ayaklı klltüpbane ıekline koymak ıa
ye değildir; esas olan, çocuğu hare
kete, faaliyete sevketmektir, iddiasın
aadırlar. 

Bugün okullanmızda rastladığımız 
bu iki manzara, ötedenberi proğram
lann tanziminde büyük rol oynıyan, 
didaktik materyalizm ve formalizm'e 
benziyor. Bu iki cereyandan birincisi, 
mütemadiyen öğretmek, fazla ıey 
vermek, fazla malümatla çocuğu ter
biye etmek ister. Diğeri, çocuğu forme 
etmek esasbr, bilginin kıymeti yoktur, 
çocuk pratik hayat adamı olsun, miia
tahsil olsun, o iıin mahiyetini varsın 
bilmesin, der. 

Nasıl ki bu iki cereyan ötedenberi 
kendilerine -taraftİar' bulmutlar, prog
ramlarda hlkim olmuılarsa, bugünkü 
okullanmızda da aşağı yukan bu iki 
kllsik ve müfrit görllfiln hikim oldu
ğunu ve bilhassa okulun İf hayabnda 
dehşetli rol oynadıkları miifahede 
edilmektedir. 

Önce birinci kısım iizerinde dura
lım: 

Acı bir itirafta bulunalım ki, okul
lanmızın üçte ikisi bu yolu tutmuşlar
dır: Çocuğa fazla ıeyler öğretmek, 
onu Alimi kül yapmak!. Bunlar, kara
kaplı kitabın, müfredatın sıraladıkla
dıklarını; çocuğun kafasına doldurmak 
için yıldınm süratiyle ilerlerler. Aman 
efendim, bu gidişle müfredatı bitire
miyeceğim diye çırpınanlara her gün 
şahit olmaktayız. 

- Devamı var -
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A !manca dan: 
HAZI 

Andre· · Tuan Pari:>tcki meşhur 
nebatat bançesıpde bahçe İnşası sana
t.mu profesörüdür. Basit bir bahçıvan 
çocuğu olar. Tuan kendi kabiliyet ve 
iktidarı ile bu kıymetli mevkii elde 
etmeğe muvaffak olmuştu. Bahçenin 
nebatat melttebini zenginleştiren ve 
bilhassa bununla beraber muhtelif ya
bancı nebatları Fransada iklime alış
tırtnak için çalışanlardandır. Bu mak
satla bir çok defalar tanımadığı mem
leketlere seyahatler yapmıştır. Günün 
birinde bilhassa çok iri meyvesi olan 
bir incir ağacını itina ile bahçede bü
yütmeğe haşladı. En kıymetli dostu 
tabiat alimi Buffon sabırsızlıkla tec
rübenin neticesini bekliyordu. Ağaç 
dalıa ilk senesinde meyve vermeğe 
başladı. Fakat yalnız iki tane çok iri 
meyve görülüyordu. Tuan bunlan ko
panp bir tabağa koyarak genç bir 
bahçıvanla meşhur tabiat alimi Buffo
nun evine gönde;di. Genç bahçıvan 
yolda güzel meyveleri arzu çeken 
gözleriyle müşahede altında bulundu
ruyordu. Nihayet dayanamıyarak mey
velerden birisini yedi. Buffonun evine 
geldıği zaman ona mektubu takdim 
etti Buffon da okumağa başladı. Ve 
mekb.ıpta yazılı iki meyveden ancak 
bir tanesinin tabakta mevcut olduğunu 
görür görmez diğeri için sual sordu. 
Terbiyesiz bahçıyan sıkılmıyarak ye
diğini söyledi. Talihsiz Buffon bağıra
rak: Buna nasıl cür'et ettiğini sorunca 
bahçıvan tabaktaki meyveyi alarak: 
"şöyle yedim" diyerek öbürünü de 
yedi. 

CE • Ml'hmet ÔZOEN 

Frederiğin babası, kıdemli askerler 
için büyük tercih yapardı. Hatti ken
dine hususi bir kıt'a yapmııtı. Bu 
kıt'adaki neferler iri cüsseli ve gös
terişli askerlerden ibaretti. Ve ismini 
de. Potsdamer r~esengaııder (1) koy
muştu. Günün birinde genç bir Fran
sız bu kıt'aya dahil olmak için mllra
caat etti. Bu genç, neşeli, iki metre 
boyundaki fransızı, yüzbaşı büyük bir 
sevinçle kaydetti. Lakin bu adam 
fransızcadan başka dil bilmiyordu. 
Söylenildiğine göre kral onu geri gön
derirdi. Fakat yüzbaşı ona bir çare 
buldu. Kral her yeni gelen kur'a ne
ferine muayyen üç su'-1 tevcih ediyor
du. Bunu da yüzbaşı biliyordu. Sualler 
şunlardan ibaretti. 

1 - Kaç yaşındasın? 
2 - Ne zamandanberi benim em

rim albndasın? 
3 - T echizat ve yevmiyeni tam 

olarak aldın mı? 
Bundan dolayı yüzbaşı fransıza 

ezberden bunlann cevabını söylemeği 
öğretti. Fransız bunu hiç hatasız öğ
rendi. Kıt'ayı teftiş zamanı gelmifti. 
Fransız yeni üniformasiyle ilk safta 
bulunuyordu. Kralın nazarlanna ilk 
çarpan bu fransız neferi idi. Hemen 
ona yaklaşarak hiç bir zaman yapma
dığı bir şekilde soruların ııraaım 
değiştirerek sormağa bqladı. ilk 
suali şu idi. 

- Ne zamandanberi emrim altın
dasın? 

- 31 senedenberi. 
Kral hayret içinde kqlanm çata-

YEN! KURRAACEMI NEFERi rak soruya devam etti. 
Prusya kralı 1 inci Vilhelm, iki11ci (!) Bizdeki mulıajız /ut' ası J{ibi. 

~~~~~~-=-_:_~~~~...;...----....;;;.... ________ __ 



"llasrd öCüm gı[,ıdır, vuslalsa ızlırap[, 
1{:aç yt[dır r.u derlferln kalirı gö!Jııllmcle saplı. 

9;3tr sonsuz l<aranf,!ja r.enzeyen liayal yolu, 

Zalimdini de!jmeyen lnklsarfarfa dolu. 

'liuzur için didişmek de!)i[miş sendelemek, 

'UıUarca sarfellı!J!m faydasız bunca emek. 

-1)ir gün gelir güferim diye dü~ündü!jüm an, 

1 '>irden kapfar rufiumu beyfiude bir lieyecan. 

c'f>onra fekrar g.öziımcle fıe:r laraf !d~afi[aşır, 
ClJöynüm me:çhur cferl(crin izlirabtm laşır. 

<{) anı.fa l>en rufıumun arzusuna Ul.Jarım, 
~Bambaşka bir dünyanın ~tcraııuıı duya<ım. 

lJır an geftr •o dünya gözferimde 9ilfiimser, 

l<offarıııı açar da "uza! koUarıno,, der. 

~nfı!jım kanalfanor vusfal lçin can alar1 

1{:arıı<mda do!lan gilneş çok sürmez lel<rar balar. 

"l:lcmdcn blr kc11nal içinde yand< söndü, 

<{ıımdl ömrüm kandılsız1 mdruk in.beye dönd ü. 

Ankanr: 301711940 

- Kaç yqındaım? 
Nefer derhal cevap .erdi. 
- Altı ay komutanım. 
Knl kızgm bir halde gencin yti

bekb ft hiclcletle eliacleki haa
.,_.. m..m, 

Nazım Dolan Erman 

bmda daha ilk defa deli oldupm 
ylzllme kU'fl s6ylaildi,, diyerek w~ 
titi tamamladı. Bu s&'lfmeler _... 
llDCla utuıp laaran ve anlapmeıılıı. 
jua ~ ,......,.. ylzbafıya 
nk eneli kendi lilaniyl8' 
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ff/KA YE: 

PARA ve ALLAH 

Remzi efendi daireden çıktı. Bak
kala bir beş liralık bozdurarak "Halk,, 
sigarası aldı. Yaktı. Üııtüste üç nefes 
çekti ve Kendikendine mırıldandı. 

- 0:1.. Bu sigara fena değil. Se
nelerdir acı köylü sigarası içe içe 
boğazıma zifir bağladı. 

Eve geldi, ikindi namazını kıldı. 
Yeme1<ten sonra cebinden çıkardığı 
sigara paketi karısının gözünden kaç
madı. 

- Ne o ? Yedi buçukluk sigara 
içeceğine evine odun, kö:nür al.. 

Remzi efendi içinden "Allahümes
sabirin,, dedi, sesini çıkarmadı. Hay
riye hanım kızdı. 

- Neye cevap vermiyorsun? Zateri, 
sen, evinin halini hiç düşünmezsin, 
yağ var mı, yok mu, odun, kömür az 
mı, hiç alakadar olmazsın. 

Re;nzi efendi gene içinden "Çattık 
belaya,, dedi. Kadın iyice kızdı. 

- Herif, sana söylüyorum, niçin 
susuyorsun?. Bu yaştan sonra bir de 
saç uça, ba7başa kavga mı edelim?. 
Sana varacağıma bir başkasına var
saydım hiç çile çekmezdim. Zaten 
benim talihim yoktur. Ah anacığım ... 
Anacığım sağ olsaydı ... 

Remzi efendi artık dayanamadı. 
- Ne oluyorııun karı? Hem ben 

"Halk,, sigarası içmışım sana ııe? 
Tövbe yarabbi; kadınlar ihtiyarladıkça 
çeneleri gençleşiyor 

- Nasıl bundan bana ne? Allahım, 
sen, beni duyuyorsun ya, haklıyı, hak
sızı sen bil yarabbi .. 

Al bakalım, söylemiyecektim 
ama; zorla söyleteceksin. Allah seni 

A/Jlu!fıılı AŞÇI 

yanlış yaratmış. Seni "Münkirnekir,, 
yapmalıymış. Maaşıma beş lira zam 
geldi. Onbeş üzerinden alacağım. Hah, 
şimdi rahat ettin mi? 

Evveldenberi Remzi efendi, böyle 
fevkaladeden halleri hemen haber 
vermezdi. Aradan bir kaç gün geçer 
k"ndi arzusu ile söylerdi. Hayriye 
hanımın hırçınlığı geçmiş, kocasından, 

özür diliyordu. 
- Ne bileyim ben, daha ~vvel 

söyleseydin ne olurdu sanki?. iç iç 
hakkındır, ıyı sigara iç. Biraz tatlı 

olsun ki içtiğine değsin. Tabii sen de 
para veriyorsun. 

Hayriye hanı!11 kocasını yumuşattı, 
barıştılar ve Remzi efendi o gün yatsı 
namazını kılmadan yattı. 

• • • 
Remzi efendi postahanede memur-

du. Bu Anadolu şehrinde onu tanımı
yan yoktu. Remzi efendi müvezzi iken 
gelen rr,ektuplan, teygraflan dakika 
geçirmeden sahiplerine dağıtırdı. Ara 
sıra sınıflarını geçen talebelerin baba
larına çektikleri telgrafı, gece yarısı 
olsa dahi evler;ne götürür; onlar da 
bir paket sigara vadederler, fakat 
Remzi efendi kabul etmezdi. Yerlisin· 
den ziyade bu şehri tanırdı. Umumi 
harpten sonra müvezzi olarak postaneye 
girmiş ve iki sene sonra buraya tayin 
edilmişti. 

Onbir sene yedi buçuk lira asli 
maaşla posta müvezziliği yapmış, ha
vale memurunun ölmesi üzerine talip 
olmuş ve on lira asli maaşla kabul 
edilmişti. İki ay evvel daireye gelen 
miifettiş namazında, niyazında ve aynı 
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zamanda dojru bir in1an olan Re:nzi 
efendinin terlii için Ankaraya yazmış, 
bu suretle Remzi efendi "Halk,, siga
rasına başlamıştı. Hoca olan babasın
dan fazla dini kaidelere riayet ederdi. 
Yalnız havale me:ııuru olduğu vakit 
sab:ıh namazım güne~ do~·duktan sonra 
kılmıştı. Halbuki tam zamanında uyan
mışcı. Namazını kılmamış, ufak tefek 
işlerle uğraşırken mahsus ilk defa 
güne~ üzer:ne namaz kılmıştı. O gün
denberidir ki Remzi efendi sabah na
mazlarını güneş doğduktan sonra kıl
mağa başladı. O gün ele altı buçukluk 
tütünü bıraktı, "Köylü,, sigarasına 
başladı. İki senedir erken uyanmak 
ve sigara sarmak zor geliyorc!u. Ek
seriya boş vakitlerinde mahalle İma
mının yanına gider. İslam dini hakkın
da sualler sorardı. 

Ee ... Söyle bakalım, hoca efendi, 
Peygamber efendimiz, Ömeri Faruk 
efendimizi nasıl müslüman yapmış? 
Veya, Hazreti Ali efendimiz, Hayber 
kalesi cenginde ne yapmış? ... 

Hoca anlatır; Remzi efendi dinlerdi. 
Çok zaman Hüseyi'nin"Kerbela vak' ası,, 
anlatılırken gözlerinden akan yaşları 
zaptedemezdi. Eve gelir, yemek boğa
zından geçmez, yatakta Yezidin aman
sız düşmanı olur, arasıra da küfrederdi. 

- Namussuz Y e!it... Gavur bile 
senin yanında evliya imi'; utanmadın 
mı? ... Yaptığın denaati beğendin mi? .. 
Adi herif, alçak herif. 

Bazan eve geldi"inde vak'ayı aynen 
karısına, kızına anlatırdı. Kansı ağlardı, 
kızı bu lafları dinlemezdi. Oldukça 
esmer ve çöp bacaklı kız dudağını 
büker, babasının tabiriyle "Dini heye
can,, duymazdı. Remzi efendi farkında 
idi. 

-- Devamı ı•ar -

MAtlJllER 

Afrşim var giilüm y~k 
Biilbiil olsam dilim yok 
Ç!'kılc.-. ·/: drrl rf• '!i' 
A(flnll!1'/tk ''IİIJÜ!ll yok 

Oilli ![dirim ılıyr 

Orlir alırım diyl' 
Alıddli 1'emi11 dti 
Billrilı altrtll' diye 

$ 

'°' Mcznm111 ıil'ri11 ,. fi11 
Su serpert'k sn,n edin 
Şu dünyada .ırii11 rrörmrdim 
Ahiı-l'lfe .l!t'iin rt/in 

'°' Rafla i11di11.: yiiri!dii 
Üslii11e ![İİlll'f" biiriidii 
Bm bu aşka diişrli 

Oö.ı{iis talıtam ciiriidii 

'°' 
Tarlada limon aıiacı 

Sevda zdıirdm arı 

Bu dertli smden buldu 
Sensin bı1111111 ilacı 

'°' 
Ba!t(ı~·ı· k11yu ka;.dım 

Hem okudum. !tem yazdu11 
Yarim .1;e/rrt'k dzı•e 
f(uş fiiyii diişek yazı/un 

'°' 
Balırc var el'imizdc 
Dziinı l'ar bağımızda 
üı millik mesafe var 
Yar ile at·amız.la 

Camiler. meılrt'sr!er 

Yar J!ı·/iyor ılesr:ı•r 
Bir rmanel caınm ı1ar 

VerirJim islrse/ır 

l:"L•imizin ii11ii İİZİİlll 
Nerdr kald111 iki gıiziim 
Sıni bekliyı)•im diyr 
Bu11ald11n uykusuzum 

'°' Oıil kımıl/um tas ile 
O ı/11 bir lıevı·s ile 
Bm ı arimi karbettim 
!Ja ra 11• •r;. · a i/ı· 
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EVİMİZİN 

Dil Edebiyat şubeııi: 
ı - Bu şnbr ilk altı ay içinde mıılıtelif 

mevzularda 13 kor.feranf vermiş ve bu koııfe
ranslardan (7800) vatandaş fayı/alanmıştır. 

Aynı zamanda Partimiz vilôyet idare he-
. yetinin seçtiğı ev hatipleri tarafından ~a mem
leketimizin mulıtelıf kalabalık yerleruıde ve 
aynt günde Tefen11i, Bucak, Yeşilova kazal~
nnda, Çeltikçi, Karamanlı ve K1ZLlkay~ nalıı
yeleri ve ağlasan köyünde dünya alıvalı h~_k
kında konferanslar verdirilmiş, halk bu soz
lerden istifade etmiştir. 

Bu kol Burdur adında bir mecmua 
çıkarmakta iken memlekette iyi ve fşe Y.arar 
bir matbaa olmaması yüzünden bır mııddet 
inkıtua uğramış ise de bıı defa memleketimizde 
tekemmiUe yüztııtmuş bir matbaa ile ıızlaş11ıı~, 
bu dergiyi yaşatmak gayesile tekrar neşrine 
başlamıştır. 

Güzel sanatlar: 
2 - Bu kol altı ay zar/mda 10 konser 

vermiş ve bu konserlerden (5000) vatanda~ 
/ayda/anmıştır. Aynı zama11da evimızde verı
len temsillerin müzikli olanlarım ve her onbeş 
günde bir yapılan aile toplantılarımn, balo, 
nişan ve bütün milli gii11lerin caz kısmını ba
şarmış ve halka iyi ve neşeli geceler geçirtmeğe 
çalışmıştır. 

Temsil Şubesi: 
3 - Bu kol da altı aylık mesaisinde 

J / temsil vermiştir. Bıınlar arasmda memleke
limizüı altı ilkokıılu da müşterek temsiller 
vermişler ve müteakip günlerde de şehrimize 

uelen Muhlis Sabahaddi11, Raşit Rıza t~vatro 
heyetleri de güzel eserleri11i lıalka göstermişler, 
lıalk faz/asile faydala111111ş!ardır. 

Fazla ra.ifbet görl'rı 30 Ağustos piyesi hal
ka ve askerlere miikerrerm göstrrilmişlir. 

Spor Şubesi: 
4 Bu kolun gençleri her gün voleybol, 

b.ıslıetbol ekzersizleri yapmaktadırlar. Bıırdur
lsparta - A11ta~ı·a - De11izli alletlerüıi11 iştirakile 
mukavemet koşusll ve Isparta - B11rd1Lr atıcıla
rUe atış müsabakaları tertip edilmiştir. Oölde 

SllSporlan da yapı/ma_lt_ta_dı_r_. __ _ 

FAALİYETİ 

Sosyal yardım Şubesi: 
5 - Bıı kol memleketimizin yoksullarına 

ve harice okıımak için gidecek olan fakir ta/e
belere elden gelM yardımı yapmakta ve hayır 
cemiyetlerile işbirliği yapmakla11 geri durma
maktadır . 

Kütüphane ve Yayın: 
6 - Kiitiiplıa11emiz lıer zaman okuyucu

/arma açık b1Llllttd1Lru!111akla beraber, iter yeni 
gelen eserler sık sık teşhir edilmekte ve okuyu
cularm her tiirlii istekleri yerine getirilmektedir. 

Bu deja memlekekimizde blllttnatı yüksek 
ve orta tahsil gençlerinden bazılarımıı yardım
lariyle kiitiiplıa11e111izin rehbere göre las11if işi- • 
işi11e başlanıl111ış ve yakında ikmaline çalışıl
maktadır. 

Kiitiiplıa11eıııizde lıalilıazır (5900) muhtelif 
eserler mevcut olup Yüksek Genel sekreterliği
mizin lıimmet ve vardımlrviJe de el' aıı çoğal
maktadır. 

Köycülük Şubesi: 
7 - Bıı kol havalanıı miisaadesizliifi yü

ziiııdeıı sık sık köy gezileri yapamamış yalnız 
bir defa gezi tertip edilmiş ve bıı geziden köy 
lıalkını gerek temsil, gerekse müzik ve sosyal 
yardı111 bakı111mdan çok istifade ettirilmiştir. 

Bil kol bir köy bürosu açmıştır. 

Halk dersaneleri ve Kurslar: 
8 - Bu kol yeni açılmış, ilk olarak 

tiirkçe okuyııp yaz111a kıırsıı açmış 50 kadar 
vatandaşa okuyııp yaz111a bil kalım reisi ta
rafwdaıı öğretilmektedir. 

Ortaokulda ikmale kalmış talebelere fizik, 
kimya, matematik dersleri f[österilıııektedir. 

Mes'ul Müdür: H. Hüsnü Onat 

Yazı işleri Müdürü: Hasan Barlas 

Ayda bir çıkar: Halkevi Dergisi 

Basıldığı Yer 
CUMHURİYET BASIMEVI - BURDUR 





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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