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Büyük BagFam ve Manası 

Bundan 22 yıl 6nce yurdun gökle
rinde güneşi kaplayan siyah bir bulut 
göniillere keder, ruhlara kasvet dol
durmuştu. Kara bahıtlanna ağlıyan 
Tiirk çocuklan, bir daha, hürriyet de
nilen o emsalsiz güneşin doğmıyacağını 
sanıyorlardı. O yıl, bahar, bir renk ve 
ışık senfonisi halinde değil; Bir ma
temli kız halile gelmişti. Kiraz dalla
nnı basan tomurcuklar, yaprakların 
arasına birikmiş renksiz göz yaşı dam
lalarına benziyordu. Çağlıyanlar rüyalı 
şınltılarla akmıyor, çiçekler ebedi ta
zelilderile açmı:w-ordu. Herkes umutsuz, 
her yüz solgun ve her boyun büküktü ... 

Artık, atını Tunadan sulayan kah
ramanlardan, Viyana surlarında zafer 
naralan hala çınlayan bahadırlarda'l, 
(Öldü) diyerek bahsediliyordu. 

Fakat; 1919 Mayıs'ının 19 uncu gü
nü bir yiğit Samsunda karaya ayak 
bastı. Bu yiğit, umut doluydu ... 

Milletin bükülen boynunu doğrul
tup kararan bahtını ıığ:ırttı. Oııa, yeni 
bir ruh verdi. Ona, imanından aşıladı. 
Türk yurdunda bahar bu yiğitin aya
ğile beraber hayat buldu. 

Bir anda, Anado!unun bağrından 
bahar selleri gibı milyonlarca hüriyet 
aşıkı fışkırıverdi. 1922 yazının sabr lı
larından birinde, yıldıılar henüz kay
bolmuşlardı ki; Bir ucundan al kanla-

Ralımi TUNÇAO/l 

ra bulanan gecenin kızıllığı içind , bir 
millet, tarihin yazmadığı bir ihfüa'.llla 
ayaklandı. Ordular, önlerine duru; mı
yan bir s,..I halinde, bir parmağın Q"Ös• 

terdiği yönde kahrama. cenklqti. 
Bu cenk, hürriyetle esaretin, . aşa

makla ölümün, istiklal kaygısı ile · .tila 
hırsının cengi idi. Bu cenkte arslan 
zannedilenler BOZKURT l:ınn öııf.nde 
eğilmek lüzumunu hissettiler ... 

Hl Mayıs 1919 da iimit ve ı 1ıkla 
Anadolunun bağrına atılan yiğit, pay
laşılmış bir varlıktan nasıl bir bütü
nün çıkacağım dünyaya göstermişti ... 

Milli bir heyacanın ve milli bir ha
reketin mahsulü olan bu savaştan son
ra, millde en lay;k idarenin kurulma
sı gerekirdi. Büyilk işler gören bir 
milletin hür yaşamak lıal..kıdır!.. Hür 
vaşamaksa, kcnrl' k~ndin' idare e ~kle 

~lur. İ t ; 1USTAF A K ı:. AL 
millet ne en ayııı: idareyi buldu: 29/ 
İlkteşrin/1923 de cumh~riyet ilan 1'1di. 

Cumhurıvet ... Cu l,clime<le, ı ta
rih yuğn:lu~ ve cır inkı'aplar .i ·ciı i 
sıralanır ... Cum:!'Jriyel hürriyd ır:
hürriyet inkılap, Cu rnriyet nıec t iy~t 
ve büyük Dahinin yimiie Cu .L.urı
·et fazilettir. 

• Tür!, ) u,rdu h•· fazilete kavili' !ı bu 
gün 18 yıl oluyor. Biz gene : _)'I~ 
evvelki gibi grnç, IS yıl ı;;vvclkı gıbı 



HAYIRLISI OLUR İNŞAALLAH 

!<iiçllk Ali ile ablası Gülşen afyon 
çapalamak için tarlaya gitmişlerdi. 
Epeyce çalıştılar, yoruldular. Öğle za
manı olmuştu. Ablası "Haydi kardeşim, 
Eve git ekmek getir, çabuk gel ·ha. 
Sonra döverim,, dedi. Ali koşarak tar
ladan aynldı. Köye vardı. Sokakta a
.Jık oynayan çocuklann seyrine daldı. 
Aradan epeyce zaman geçince, Ali, ab
lasının tenbihini hatırladı. Evden ek
meği aldı, tarlaya koştu. Yolda abla
sından azar işideceğini, belki de dayak 
yiyecğini düşünüyordu. Tarlaya yaklaş
tığı zaman elinde değnekle bekliyen 

imanla dopdoluyuz... Vaktile, bizi si
yasette köle yapmak istiyenler bu gün 
reyimizi alıyorlar. 

Ordumuz en kuvvetli ordular ara
sında ön saftadır. 

Yurdun her tarafı demir yollarile 
kuşatıldı. Bugün, ta Kars'tan İzmir'e 
Samsun'dan Burdur'a, Akdeniz'e kadar 
uzanan bu çelik damarlar memleketin 
her köşesine bereket akıtıyor. Evvel
ce, kuş uçmaz, kervan geçmez denilen 
yerlerde bugün, ağır sanayiin temelle
rinden yükselmiş yüzlerce baca, gökleri 
delecek gibi ... 

İçeride, milli birliğimizle en sevdik
lerimizin etrafında kenetlenmiş bir 
haldeyiz. Dışarıdan bu kayanın sarsıl
mıyacağına kanaat getirmiş se:ıleri 
gururla işitiyoruz. 

İşte, bu nimetleri Cumhuriyete ve 
onu kuran ebedi şef ATA TÜRK' e 
borçluyuz. 

Yüre~imizd~ ona ~ar~ı duyduğu
muz derın ınınnet hıslerile, manevi 

,huzurunda hürmetle eğiliyoruz. Ona 
gönüllerimizden kopup gelen en can· 
dan ve içten duyuşla haykırıyoruz: 

M.l!~!.~1'.A.-... l)E:~IR.soy 

ablasını görilnce derhal zekbına mü
racaat etti. "Abla, geç geldiğim için 
bana darılma, kabahat bende değil. 
Eve vardığım zaman üstü başı temiz 
iki kadın, anam, babam oturmuşlar, 
konuşuyorlardı. Kadınlar görücü imiş. 
Babam onlann laflanna "olur,, diyor. 
Lakin annem aksilik ediyordu. Bunlar 
bir müddet çene çaldılar. Ondan son
ra annem ekmeği verdi, koşa koşa 
geldim" dedi. Gülşen: elindeki değııeği 
yere atarak "hayırlısı olur inşaallah, 
gel kardeşim, ekmeğimizi yiyelim,, 
dedi. 

(Atam!.. naçiz vücudunu bir gün top
rak aldı, fakat; Türkiye Cumhuriyeti 
ilelebet payidar olacaktır: .• ) Buna 
hepimiz inanıyoruz. Müsterih uyu!.. 
Her gencin dudaklan, kalbinin her 
vuruşunda, ezberlediği hitabenle kımıl
dıyor ..• 

(Atam!.. Birinci vazifem Türk istik
lalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir. Muh
taç olduğum kudret damarlanmdaki 
asil kanda mevcuttur.) 

İstiklalimiz, vatanımız, inkilabımız 
için ATATÜRK' ün milleti koruyan 
düşüncesinden başka bir düşünce bil
meyerek; Gönüllerile, dimağlarile Cnm
huriyetimize bağlanan aziz İNÖNÜYÜ, 
ÇAKMAGI, Atanın inkilap arkadaşla
rını derin saygılanmızla anıyoruz. 

Atanın sesini yaymak Türk Ulusunu 
yükseltmek için en sadık vazife gören· 
ler! Önünüzde şükranla eğilip, minnet
lerimizi yüksek katlannıza sunuyoruz ... 

Atatürk gibi dünya milletleri.ne ~r
nek olan bir dahiyi yetiştiren bır mıl
letin soyundan olmakla övünüyoruz. 
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Dil Bauramı MOnasebetile 
Değerli Arkadatlarl •. 
Her sayfası yüz ağartan Cumhuri

yet tarihinizin bir gününü daha kutla
makla bahtiyarız ... 

Dokuz yıl evvel Ebedi Şef Atatürk' 
nn yüksek yaratıcılığı ile meydana ge
len Dil kurumu gittikce artan çalışmay
la değerli varlığını yürütebilmiştir. 

İstiklalini kanı bahasına kazanan 
Türk milleti onun muhafazası için kö:C
ln bir devrim yapılması gereğini his
setmiş bulunuyordu. Bu hamleyle işe 
başlandı . ve her yıl, birbiri peşinden 
göz kamaştıncı yeniliklerle doğdu. 

1932 yılının 12 Temmuzunda da 
Türk dil kurumunun açılmasile dil dev
rimimizin temeli atılmış oldu. Yeni 
vücut bulan bu kuruluş, memleketin 
inkilikçı topluluğu arasında büyük bir 
ilgi ile karşılandı. 

Dil işlerile uğraşanlar, bilhassa öğ
retmenler elbirliği yaparak bir dil top
lantısı yapmak teşebbüsünde bulundu
lar. bu istekl, 26 eylül 1932 de Dol
mabahçe sarayında birinci Türk Dil 
kurultayı toplandı. 

5 İlk teşrine kadar devam eden 
duruşma etraflı bir çalışma planı ya
pılarak sona erdi. Kurumun üstünde 
durduğu noktalar hakiki noksanlar ve 
diizeltilmiye muhtaç meselelerdi. Birinci 
Kurultayı takip ederek ikişer sene a
rayla yapılan toplantılar da iş sahası
nı genişleterek amansız bir çalışmaya 
yol açtı. 

Çalışma plinlanmn tatbiki muvaf
fakiyetle bqanldı. Yurdun dört buca
ğında harekete geçildi, adeta bir dil 
seferberliği ilin edilmişti. lık iş olarak 
halk arasında özlllğünll kaybetmemiş 
Tlirkçe kelime ve tabirler toplandı. 

Derleme işinden sonra Türkçeden 
Osmanlıcaya ve Osmanlıcadan-Türk
·çeye karşılığı bulunan kılavuzlar çıka
rıldı. Onu takiben okul kitaplarının dil 
bakımından düzeltimi başarıldı. 

Ulusal benliğini duyarak, yaşayarak 
yetişmesi istenen Türk çocuklarının 
eline yabancı bir harsın malı olan ke
limelerle dolu kitaplar verilemezdi. 
Bu noktaya aynca önem veren kurum, 
ilk, orta ve füıe okul kitaplarında esas
lı yenilikler teminine yol açtı. 

Nihayet lisanin gremeri, etimolojisi 
aynı lüzümla incelenmiye koyuldu. 

insan topluluklarının ilk tezahürü 
olan lisan, beşer tarihile eşit bir ta-

. rih ve tekamüle maliktir. Bu bakım· 
dan hayatm tabii sayılır. Muhtelif de
vir ve sosyetelerde muhtelif şekillerle 
ifade vazifesini görür. Bütün bu de
ğişmelere rağmen bu gün muayyen 
tasnif ve kaidesi bulunan lisaniyat 
ilmi mevcuttur. Buna göre dünya dilleri, 
sayıları mahdut bir takım eski dillerin 
genişlemesile teessüs ~tmiş ve bugün 
kullanılan her dil ve lehçe bu ana 
sınıflardan birine girmiş bulunmaktadır. 

Umumi Türk dili ise yeryüzünün 
büyük ülkelerine yayılmış eski bir dil
dir. Bu ana kökü şu dört kola ayır
mak mümkündür: 

1 - Şark kolu 
2-Garp ,, 
3 - Ortaasya ,, 
4 - Cenup ,, 

Cenup koluna dahil olan Türkiye 
lehçesinin cenup - garp budağı Ana• 
doluda inkişaf etmiş bir Türk - Oğuz 
lehçesidir ki, bugünkü Türkiye lehçt:• 
sini teşkil eden budur. 



Anadolu Tllrk - Oğuz lehçesinin 
8 - 9 asırlardaıaberi türlü deiifiklikle
r.: uğrı:yarak melezlettiğini görüyoruz 
Yek sanıınh lehçenin yazı dilinde baş
lıumf, I'°mfularla olan kültürel, - siya
:ıal ve ekonomik münasebetler dil ka
nımasına yol açmıştır. Bilhassa Arap 
ve Ace ıı dilleri lisani bünyemizde 
önüne geçilemez bir genişlikle yerleş
miştir. İl.k zamanlarda Divan Dili ta
birile yalnız aydınların kullandığı bu 
ıncılez dil zamanla Devletin neşriyat 

.. -

temaynlllnll gösterdiler. Tanzimat nes
linden sonra gelen Edebiyab Cedide 
nesli bu divanın örneklerini de vere
rek meseleyi filiyata döktü. Edebiyat 
dilinde başlıyan sadelik gittikçe sınır
larını genişletti. 

Dilimizin bünyesi hayranlık yaratan 
bir yapı sağlamlığına, bir işleni, ve 
güzelliğe maliktir. Esasen bu hususi
yetiledir ki, yıllarca sağdan soldan bal
talandığı halde özünü kaybetmemiştir. 

İltisaklı bir dil olan Türkçemizde 

1 kelime teşkili iştikak ve inki;:af vasıtası ı 
olmuştur. 

Türk aydınlan 

arasında benimsenen 
b'.J dil Türkçenin za
rarına olan bir mü
kemmeliyetle işlendi. 
Şairler en güzel te
rennür.ılerini o lisan
la, o lisan sahipleri
ne fısıldadılar. Bil
ginler fikir kaynakla
rını yabancı b!r dille 
yaba:ıcı ü 1 k e 1 e r e 
akıttı la.. Çalışan, 

yara aıı Türk, kaza- 1 
nan v tanan yaban-1 
cı oldu. 

SfNOfN ı\ YıRJ il yolile yapılır. Sayı-
ları pek fazla olmı
yan kök kelimeleri
mize birtakım eklerin 
kablmasile yeni ma
nada ve yeni mefhum 
karşılığı olan kelime
ler elde edilir. Bu 
nokta dilimizin ge
nişlemesi bakımın
dan gayet orijinaldır. 

Hasret gönlllden t:t~ ~ r, 
~r 11de n a yrı , sen den ayrı ~ 

(inrhet i<: hnde ~··1 ~nr, 
Se nden .ayrı , senden ayn. 

~nlar ~ i bt c-oşup aktım , 

1-hız ırlandım, bil iler takdım , 

Ge lir di ye yola baktım , 

Senden ayr ı , senden ayrı. 

Destanım dolanır <lill crdc, 
Geze rim gurbet illerde 
J\avağım , ba o;1m ye ll orde, 
~('n dcn ayrı , se nden :.ı yrı. 

Yilrcı{ l m burh.uh•r durur, 
(ıözkl'lnıl kanlar bUrilr, 
Aı;:ık olan ağ l ar ~ rrur. 
Senden ayrı, se nde n ayrı. 1 

Rahmi Tıırıufıl _J 
'"'' 

Lisanımızın yapı 

bakımından değer 
bir hususiyeti de, 
ahenkli, tabir ve teş
bihleri bol, mecazi 
bir dil olmasıdır. Ke-

A ı ·!arca devam eden bu hal Türk 
tari inde görülmemiş bir, halk ve sa
ray ikılığine sebep oldu. 

Linn makanızmasındaki bir aksak
lığın l orkunç neticeleri milletimiz için 
hiç ya ancı değildir ... 

lime teşkilinde müzekker ve müennes
lik hallerinin bulunmayışını da ekler
sek Türk dilinin hakikaten mükemmel 
ve hususi bir yapıya sahip olduğu 
meydana çıkar. 

Dil ana,isini önlemek icin zaman 
zaman tedbirler alındığını görüyoruz. 
t 931) d~ tamimatıı.ı ilim ile başlı yan 
uyanı ılk olarak dıl sakatlığının far
kına \ardı: Bilhassa bu işi ele alan 
edip ve şairler , yabancı dillerin kaide 
v~ e,aslarını bizimkilerdl!n ayırmak 

Bu kısmı bitirirken, İngiliz dil bil
gını Arturlumley Davids'in dilimiz 
hakkındaki şu sözlerini geçemiyeceğim: 
"Osmanlı lehçesi bütün Türk lehçele
rinin en mükemmelidir. Zengin, yük
sek ve ahenktardır. Beyan ve ifadele
rinin nazik ve medlüllerine mutabık 

Del'amı salıi/e 011birdr 
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Niçin Gül,, ve OzUm,, gilnlerimiz goh? 

Cemiyetll"rin medeni ruhlarında her 
zaman "'.lrjinal fikirler doğuran insanlar 
ve bunları organi~e eden kimseler var
dır. Maşeri vicdanı teşkil eden sosyete 

lbralıim Zeki Burdurlu 

muhit ve an'ane icablanna tabj kalarak 
bir çok yeni eğlenceler tertibini düşü
nebilirler. Bunların an'aneye sadık olan
ları tabii bir hal aldılılıı.rı için teker-

fertleri her gün yeni ı--- 1 rüredebilirler. Lakin 
bir anu karşısında. i);\ll~ IJ.i1 ~\l;ııd'.1», Ş;o R G:ii.~ii.!!ıl 1 1 cemiyetin yeni ham-
lıer zaman yeni bir <$e•·em dedim sevemedtm, . lelerine yeni içtimai 
tatmin olma dileğin- S~a\i qöziiııde so[ göziiıt<I~: eğlenceler eklemek, 
dedir. Onun için, yer· <'5tr pdek ha [ ,<ıioıemedtm, tabii bir arzunun ak-
yüıünde, fertlerince- S:.>aii gözümde, so[ gözüm,[e. . siyonudur. Bunu tat-
miyete. ve dolayisile '°' min edici bir şekle 

• 1 ] ®eccfer ka-;;fara s(rıer, cemıyet aza an o an getirmek ise, ileri 
insanlara faydalı ol- c'.i'ıaGarıfm ktrpiğe iner, . görüşlerin hazımlı 
malan aşikardır. Bu '\[ü,,ecse bir göziim füııer. düşünce mahsullerin· 
karşılıklı menfaat ve d;>a\l gözürıclo, sof gözürıde . ., den doğacaktır. Bir 
faydalanma neticesi crJ '°' temsil, bir flim, bir .~ anmaz yüı·ek. an o[uı•, 
sosyal yaşayış niza- <':.:ı r [ müzik parçası, bir .Ji[rncz U!JKU yan o ur~ 
mını tabii mecrasına " tablo insanları aynı "1Jok dtyerüıt var ,., t o[ur, 
sokabiliyor. Bu mec- c heyacan dairesinde ~ay. göziirtde.' so[ güzi.iııde .. 

• Tada fertlerin yeni em nasıl topluyosa, şe-
.arzulan tatmin edil- ":3ur<!a ne var, 5urda kim \'ar, birlerin tanınmış gü-
mekle deva;n ediyor. l:Jc,fi ;[,(rn Gir tl<ftm var , zeliikleri de sakinle-
Bu suretle içtimai 'Ücijişmiy eıı Eek. nıevslnı var, rini daha üstün bir 
yaşayış nizamları, d.'>a<i gözünde so[ gözünde... heyacanla kavrıyabi-
kitap sahifelerinden em lir. Türkiyenin muh-
hakiJ.;; hayata akse- lskşl ıııeyvay< crdtr<r. telif yerlerinde, muh-
cliyoı. Bu akis bir O)ııınc posbnu serdtrtr, telif meziyetler için 
i:enbih olarak mey- 9örüfınez diişfer 9ördürür, tertip edilen mahalli 
clanda kalıyor... <l;'ıaij göz;tnde, so[ ljözüııdc. . . eğlenceier her za-

Bu gibi birçok ör- '°' m a n duyduğumuz, 
neklcr, her zaman, 13U~~DUR.lU der Gerıdl yokum, gördüğümüz hakiket-
h QJizfi, qi_zfi ı.ıüre bakam, ı d" B d n" er yerde, en küçük er ır. ur urun o • 
sosyal teşekküllerde ~lir menzrfsiz gofa <:ıfwm, jinal güzellikleri ve 
bile tebarüz edebili- ı c'\'ıtrii 9.:,,1tnde, "°[ gözüıtde... mahsulleri vardır. 
yor ... Köylerdeki ey- --- İbrahim Zeki BURDl'RLU Bunların en coşkun 

lenceler, bir kaç çadır mensubunun bir zamanlarında eğlenceler tertip etmek 
saz nağmesinde coşması en iyi nümüne- mümkün değilmidir? Bu günlerde 
lertndendir. 

Da 'ıa geniş toplulu:<lar ise kendi 
Drrnmı salıife 011da 
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1Jurdur halk bilgisi tetkiklerinden 
- CUMlfURIYEITEN ÖNCE BURDUR DÜÔÜNLERI-

- il - RAHMİ UÖUR 

Bu tabakanın ayağına giydiği, ya 
taıkundura veyahut, yüzü sahtiyandan 
yemenidir. 

ihtiyarlar ise; ekseriyetle şitari 
veya alaca dokumasından üçetek 
entari, veya şeytanbezi tabir edilen, 
iyah dokumadan veya siyah çuhadan, 

l biçimde yapılmış şalvar giyerler, 
ellerine de ince beyaz kuşak sarar
rdı. Hal ve vakti iyi olan ihtiyarlar, 
uvalı kundura veya kaloş kundura 
e fakir kısımlar da, ekseriyetle ye
eni giyerlerdi. 

ihtiyarlar başlanna, katibi kalıplı 
rmızı fes giyerler ve üstüne de abani 

ank veya siyah yemeniyazma sarar
dı. O zamanki memurlann ekserisi 

e bu kıyafette idiler. 

Kadın kıyafetleri: 

Otuz sene içinde kadınlar, üç türlü 
yafete girmişlerdir. 

Evvelce kadınlar, tamamen önücek
ahrama, sonra, bir kısımları çarşaf 

e bilen de manto ve hatta doğrudan 
:doğruya entari ile sokağa çıkmakta

dırlar. 

Yirmi sene evveline kadar kadın

ar, kimilen önlicek tutunurlar ve baş
anna mahrama örterler, yüzlerine de 

siyah, kalın peçe gererlerdi. 

Ônlicek; iki liç metre mavi veya
hut siyah çuhadan yapılır. Çeıitli erit 
ipinden öriilmüş ve uçlan pUsküllü 
bir uçkurla, belden bağlanır, dizlerden 

bir nevi peştemal gibi kullanılır. 
Mahrama; (Bu kelime belki de 

mahremiyetten muharreftir ) iki nç 
metre beyaz patiska veyahut iyi cins 
hümayinden yapılır. Aşağı yukarı ya
tak çarşafından farksız bir örtüdür. 
Başa örtülür. Mahrama bir el ile 
çenenin altından tutulur; baştan dizlere 
kadar bütün vücudu sarar. Mahramaya 
bürünmüş bir kadının tırnağını bile 
görmek mümkün değildir. 

Evvelleri, bütün kadınlar, küçük 
fındık altınlarla işlemeli, oyalı yazma 
sarılı, küçük su kovasını andıran, kır
mızı fes giyerler ve mahramayı bunun 
üstüne örterlerdi. Fakat; son zaman
larda şehirde fes giyen hiç bir kadın 
kalmamıştı. 

Kadınlar, ayaklarına beyaz yOn 
ipinden, çeşitli erişlerle nakışlı çorap 
ve kundura yerine de; yuvalı tabir 
edilen mest kundura veya önü bağla
malı iskarpin yahut küçük çizmeyi 
andıran pot - kadın fotini - giyerlerdi. 

Bu kıyafete girmiş, bir erkek bile 
olsa, onun erkek olduğunu sezmek 
mümkün olamaz. 

İstiklal harbinden sonra, bu kıya
fetler hemen hemen değişti. Kadınlar, 
önüceği mahramayı attılar; ve genci, 
ihtiyan tamamen çarşaf giyerek bu 
defa baştan aşağı siyahlara büriindüler. 
Garip olan bu giyiniş tarzından şimdi 
eser kalmamıştır ve herkes Asnn mo
dasına uymak için biribirile adeta ya• 
nş etmektedir. 

on aaıatım kadar aıaiıya sarkıtılan ______ - n"''""'"-""""'- ------



_, _ 
_ ......_ ____ YURT KiJŞESI 

Burdur Ylllyttiırln coaratruını ytpllllk ıatiyanlır, Mtdııılı-;I, pek bOyDk "moıkDl
lerlı klrtılıfıukbdır. Bu 110tklllırln birisi " bılkldı ·blr!nclsl bu hususta h\ç Mr 
k1Jn1tın lıul.nmımısıdır. Umumi Türkiye cotnfyasını yaıınlırımız da Bunlot'dan 

: 1ncık bir, iki satır bahsetmıktldlrlır. 1 
j Bu yoksulluQu gilzöPOnda tutan Halkavlmlz, Burdur'un kaza, nahiye ve köylerinin 
. coQrıfyı, tarih, ekonomi ve folklor bakımından duruıntarını tetkike girişmiştir. Bu 

1 
mDn1sebatlı bu sayıdan itibaren, milmkOn mertebe mevsuk malOmata dayanarak 
tOplayıblldlklerlmiıl neşretmeğe çııışacağız. ı 

Mecmuamız bu hususta faydalı olablllr ve Burdur'un 'bir eksikliğine cevap verablllr-
se ne mutlu bize . 1 

KARAIMAtJU: 
bimizin Tefenni kazasına bağlı bir 

nahiyedir. Bu ad; Karaman beyliğinin 
isyanı üzerine Osmanlı İmparatorluğu 
tarafından, isyanı bastırmak için gön
derilen kuvvetin tesirile bu taraflara 
göç eden Karaman oğullarına izafeten 
verilmiştir. 

Burada daha önce Hacı Cafer is
minde bir reis varmış ki bu gün onun 
ismi ile bir mahalle adlandınlmıştır. 

Nahiyenin Viiyete uzaklığı 70 kilo
metredir. Nüfusu 1712 erkek, 1895 
kadın olmak üzere 3507 kişidir. Köy 
kanununa göre belli olan sınırlar için
de 200 kilômetre kare araziye sahip
tir. Bu arazinin 75 kilometre karesi 
ziraate elverişli olup geri kalanı mer'a 
ve ormandır. Kasabanın deniz seviye
sinden yüksekliği 1140 metredir. Ka
sabanın takriben 3 kilometre yakının
dan Değirmendere adında bir çay 
geçer. Bu isim, çay boyunca yüzlerce 
değirmenin kısa mesafelerle toplan
masından verilmiştir. Bu çay, kasaba
nın 5 km. yakınından geçen Boz çayı 
ile birleterek Burdur gölüne dökiillir. 
Kasabanın batısında, üzeri ormanla 
6rttıU\ Eıeler, kuzeyinde çıplak Bozdağ 
vardır. 

HALKEVI 

Kasabanın topraklan pek mlitenev
vidir. Kumlu, kireçli, killi, ümlislü top
raklar geniş yer kaplar. Bilhassa; killi 
topraklar diğerlerinden daha fazladır. 
Bu tapraklarda iklimin müsaadesi nis
betinde her türlü nebat yetişir. Buğ
day, arpa, afyon, fazla ekilirse de son 
yıllarda anason'un fiatlanması üzerine 
en çok ekilen mahsul anason olmu,tur. 
1939 anason rekoltesi (200000) kiloyu 
geçmiştir. Kasabada ehli hayvanlardan 
koyun, keçi, sığır ve çift hayvanların
dan öküz, manda, at bulunnr. Ester 
bulunursa da pek azdır. Halen nakil 
vasıtalarının azlığı dolayisile kasaba
dak!_ 20Q_ kadar deve bu ihtiyacı kar
şılar. Kümes hayvanlarının hemen her 
cinsi vardır. Av hayvanlarından tilki, 
tavşan, sansar, domuz. geyik ve kurt 
bulunur. 

Kasabada (54,6X 16,4) murabbaında 
bir yatı okulu ile (21X19) metre mu
rabbaında bir eski okul vardır. Yatı 
okulu ( 1938) de ikmal edilmiştir. (7,5 
X6,5) metre murabbaında sekiz (6,5X 
5) metre murabbaında iki oda, (15X7) 
metre murabbaında yemek salonu (.ı 
X 4) metre murabbaında kiler bir de 
mutbahı vardır. (5,5X6) metre murab
baında bir hamamı varsa da henü~ 



iblal edjlmcmj9tir ~-~Lll.5(JllJ.•'ıdie1t·~ 
nbb&ında avbısu vank. Avluoun 
~ ~ kireçle y~ taı duvar 
lber,iae bet.on parmaklıklar konarak 
çeYrilmiştir. Okulun talebe mevcudu 
423 dnr. Bunan yalmz 37 si yatılı olup 
bariç köylerdendir. 386 sı kasabadan
dır. Okuma derecesi iyidir. 45 yaşın
dan aşağı erkeklerin yüzde doksanı 
okur yazar, kadınlarda ise bu nisbet 
aksinedir. Kızlann okumasına hiç ehem
miyet vermezler. Erkek çocuklannı 
okutmakta alakaları fazladır. Tahsil 
çağına gelen erkek çocuklarını derhal 
okula kayMttirirler ve orta, lise, yük
sek okullarda okutmak için çalışırlar. 
Cumhuriyet devrinden beri kasabadan 
mnhendis, fen memuru, ziraat memu
ru, orta ve ilk öğretim öğretmenleri 
subaylar bulunduğu gibi muhtelif me
muriyetlerde bulunan gençler yetişmiş
tir. Okula heveslerinin fazlalığı bunun
la da sabittir. Erkekler ve kadınların 
kıyafetleri, oldukça iyi ve medeniyete 
uygun kıyafetlerdir. Erkekler yalnız 
ayaklarına pantalon yerine muhitte yün
den dt..kunan çağşır giyerler. Çağşırın 
ağları geniş, paçalan dardır. Kadınlar 
muhtelif biçimde entari giyerler. Baş
lanna da beyaz, büyük baş örtüsii 
arterler. ihtiyar kadınların yüzde onu 
tlçetek entari giymekte iseler de gün
den güne azalmaktadır. Yaşayışları 
iyi değildir. Sıhatlerine bakmazlar. 
Gıda maddelerine ehemmiyet vermez
ler. Her zaman tarhana ve bulgur pi
livı ile vakit geçirirler. Fakat gerek 
kendilerinin çalışmalan gerekse hava 
ve suyun yardımı sayesinde gürbüz 
ve sağlamdırlar. 

Kasabada dört mevsim kendini 
J3sterir. İlkbahar az yağmurlu, yaz 
pek kurak, son bahar yağmurlu, 

~ Şiddetli ve soğtiktiıt. İltdi arda 
20, yazın 32, son baharda yirmiye çı
kar. Kışın -7 ye iner. 

Kasabanın dağlannda zımpara ma
deni mevcut olup büyüle harpte işle
tilmiş ise de yol olmadığından istifade 
edilmemektedir. 

Kasabada eski Roma ve Yunanlı
lara ait bir çok asar vardır. 

İçme sulan iyidir. Bir içm~ suyu 
vardır. Bu su, kasabanın yedi kilomet
re şimalinden kireçle yapılmış yollar
la (Bağlı orman) mevkiinden ıdir. 
Halkın, yolları açıp bozmaları yüzün
den sıhhi deği:dir. Bilhassa yağmurlu 
zamanlarda sel karışaral• i ilmi-.ecek 
derect-de millenir. Bunu önlemek · çin 
beş sene evvel Belediyece te, tibat 
alınmış ve beş senedenberi gıimrük 
varidatı bankaya bırakılarak biriJ.:tiril
miştir. Şimdiye kadar (9000) ı: ··aya 
halığ olan bu para (943) senesinde
alınacak ve suyun demir borularla 
kasabaya gelmesine sarfedilecel-i:ir. 

(DCöüNJ : Bir kız istenirken bir 
veya birkaç defa babasından İ<. enir. 
Babasının gönlü olup verdiğinde bir 
gün tayin edilir. O gün erkek tarafı 
kız evine gider. Bernbeilerinde geline 
elbise, altın, çerez götüriirler. Kız evi 
de mukabilinde yemek yedirir. Bu 
yemC;~e (F 1 :, tın helvası ııdi~ 
derkr. Bir .lı ı o !,ızı kimse iste ne
ğe gclı. o:!Z. 

(N/Ş,~N) : Gündiiz talıılır. P.u dan 
maksat hısım, akrabalarının ,.e .öyli.:
nün:görmesidir. l''i,ana giderken us
lenmiş bir koyun ve koy~nun boy .un
da kıza takılacak nişan olduğu halde 
kızın evine giderler. Kız tarafından 
biri koyunun boynundaki altını olr.ral< 
kızın boynuna tak.ır. Sonra yemek 
yenir veya şc;rbet içilir. 

- Dt\'at:ıı l'ar 



-·-
Öğretim ve Eğitim işinin aldatıcı cephesi 

- Geçeiit. ... y..ı.a c1e ... -

Bugfln, proğramdaki prensip çok 
kuvvetlidir: Bııtıın tedrisata iş mahi
yeti Yermek!... Güzel, fakat blltıın ted
risab iş halinde verebilirmiyiz? diye 
bir süal da akla gelebilir. Öyle ya, 
tarih derslerinde Atill'nın heykelini 
yaptıramayız yal.. Bu sorunun cevabı
nı yine kendimiz verelim: Filhakika 
Atill'nın heykelini yapbramayız, zaten 
yaphrmıya hiç te !üzüm yoktur. Böyle 
olmakla beraber :tarih dersini pekala 
İf dersi şekline sokabiliriz. 

Her dersin mahiyet ve bünyesine 
giSre, iş şekli vardır. Tarih derslerin
de, kasdettiğiniz işi yaratmak için, 
sidece çocuklan derse iştirak ettir
mek kafi değildir. Dersi çocuğa hazır
latmak, daha doğrusu dersin hazırlan
ma usullerini çocuğa öğretmek lazım
dır. Meseli, alınacak bir konu (mahi
yetine ve hususiyetine göre) çocuklara 
bir müddet önceden verilir. Nasıl ha
zırlanacağı, nerelere: başvurulacağı ve 
neler yapacağı not ettirilir. Elindeki 
bu plina göre çalışan çocuk, raporu
nu; hazırladığı ve toplıyabildiği bütün 
vasıtalan ile birlikte, sınıfına arzeder. 
Sınıfta, her çocuk bu meclisin azası 
sıfatiyle, konuşmıya iştirak eder. Kü
meler dahilinde mesele münakaşa 
edilir. Herkes birbirinden faydalanır. 
Kümede bu meseleyi en iyi bilen ön
derlik yapar. Her çocuk kümesinin 
faal ve ıahsiyet sahibi bir uzvudur. 
Öğretmen ise, hazan bir rehber ve 
hazan da talebesiyle birlikte düşünen, 
arayan ve ISğrenen bir arkadaşbr. Bu 
ders içia hazırlumıı kroki, harita ve 

.~~E.~.ı'!.. Ç'.'!'.':~.IJ 

resimler, ders işlendikten sonra tarih 
ıeridine konur. Çocuk bu işte ne yapb? 
Elindeki planına göre, gerekli yerler
den malzeme ve bilgi aradı, sordu, 
buldu, dersin raporunu hazırladı, tas
lak haritasını yaph. Sonra bunl.trı şe
ride raptetti. Böylelikle ortaya bir 
eser çıkarmışloldu. 

Ve yine tarihi bir vak'ayı drama
tize için kaatten elbiseler yapıldı, ge
rekli harita, kroki ve resimleri hazır
landı. Ders işlenirken sırası geldiği 
zaman sıralar kaldırıldı, hemen bir 
sahne kuruldu, hazırlanan kıyafetlerle 
ve diğer vasıtalarla dramatizeye baş
landı. Bu suretle vak'a hakiki olarak 
yaşandı. Söylediklerimizi tamim için 
misali değiştirelim: 

Mesela, coğrafyadan Ege bölgesi 
konusunda: Çocuklar gruplara ayrılır
lar, ellerindeki tetkik planı mucibince 
raporlarını yazarlar, !icap eden kroki, 
resim ve yazıları haı;ırlarlar. Ege'nin 
adetlerinden, zeybek oyunlarından ve 
türkülerinden bir şeyler toplarlar. Bu 
bölge okullarından alacakları mektup
lardan ve kartlardan faydalanırlar. 
Türküleriyle, adetlerini taklitleriyle 
milli kıyafetleriyle, zeybek oyunlariyle 
ve resimleriyle memleketi canlandırır
lar. İktisadi hayatına ait hazırlanan 
resimleri coğrafya şeridine koyarlar. 

HAYAT BİLGİSi DERSLERiN DE: 
Mesela, İlkbahar ünitesi münasebe

tiyle, sebze bahçesi için, önceden sı
nıfta bir ihtiyaç yaratılarak müştere
ken yapılan plan mucibince bahçeye 

Devamı ~salti/e onbirde 



Tarihten bir dtn : • 
GiJZ YAŞI 

Zevki, safayi, eylenceyi, düşünen, 

seven Endülüs Emevi hükümdarları 

(Bilhassa son hükümdarı) Millet refa-

yenlere, şimdi kadınlar gibi ağlamak 
yaratır, demif, 

.~~~~~~~~, 

hına vatanın, müda- ı YAK 1 N (*) 
faasına, istiklalin ha- 0 .,,.,, •• 

kasına dair hemen Mustafa Denıırsoy 

hiç bir şey yapma- Evlerimitı önü kavak 
Elim kuza, yüziim duvak 

mış, fazla olarak da Sular akar. savak, savak 
halk h · ti' l Uyatı Alim sabah oldu a, ırıs yan ara Cümle alem bize güldü. 
zuliim ve işkenceden Evlerimtrı önü fındık 
çekinmemiştir. 

Her fırsattan is
tifadeyi bilen hıris

tiyanlar bu fırsah da 
kaçırmamıştır. Mem
leketin her yerinde 
çıkan ihtilaller, is
yanlar, kanlı müca
deleler neticesinde 
islim ordusu mağlup 
olmuş. Hayatını zor 
kurtaran hükümdar 
soluğu Cezayirde al
mıştır. Eski zamanını 
düşünen hükümdar 
ağlamağa başlamış. 

Annesi: 
-Niçin ağlıyorsun? 

Fındığı dalında kırdık. 
Sözde bizde gelin olduk, 
Uyan Alim şafak attı 
Cümle alem bize baktı. 

Evlerimitı önü iğde 
/ğdmin dalları yerde 
Al tavanlı sarı evde 
Uyan Alim sabah oldu 
Cümle alem bize güldü. 

Evlerimin önü kamış 
Uzar ı:ider vermez yemiş 
Sözde Zeynep gelin olmuş 
Uyan Alim şafak attı 
Cümle alem bize baktı 

Evlerimin .örıii taşlık 
Taşlığa düşürdüm beşlik 
Oitti eldetı kalıbe gençlik 
Uyarı Alim sabah oldu 
Cümle alem bize güldü. 

Balıçelerinı dö11iim, döniim 
Uyatısarıa nazlı gülüm 
Sanada mı kıydı öliim 
Uyarı Alim şafak attı 
Cümle alem bize baktı. 

(*) Blı· beyin bir tanecik kızma zengin
lerden bir kaç l•llP zuhur etmiş ı.e 
de bab••• fakir bir genç ile evleııme-
slnl duba muvafık bulmuş. 

memleketin tanınma
sı, memleketin türüst 
şehir haline gelmesi 
ve bu mahsüllerin 
yetiştirilmesi i ç i n 
tevşik edilmesi fi
kirleri tatbik sahası
na inebilir. Netice
de de memleket iyi, 
güzel, modem vasıf
lannı kendiliğinden 

alabilir. 
Bu fikirler, Bur

durun idari mesuli
yetini deruhte etmiş 
büyüklerin düşünce
lerinden geçmiş ola
bilir. Fakat biz bu 
mütevazi duyguyu 
ortaya koyuyoruz. 
Tatbik edilmesi de, 
en geniş iştiyaklarla 
beklediğimiz men-

diye sormuş. 
Hükümdar: 

- Eski günleri ha

tırladım da.-

Dll(ıllııdeıı sonra zifaf olmuş, gDveğl 
iki rekat namu kılarken scklet kalp- zildir ... 
ten velut etmiş. 1 

1 Duvağlyle bekllyen kız (hakikatte 
~alr ynkİtrdah:i parçaları söylemişti~ - . 
~ Cevabım verince; Annesi : 

Vatanını erkekce müdafaa edemi-



tt 

1 IECIZELEI 1 4 ündl sahlfedm devam 

olması bakımından belki hiç bir dil 
ona tevafık edememiştir. Asillik, gli
zellik, zariflik itibarile hemen de baş
ka eşi yoktur.,, diyor. 

ln5nii, Türk birliğinin ta kendisidir. 
En büyük eserimiz, Cüm/ıuriyetimizdir. 
Kemalizm yolumuzdur. 
Atatürk'/e bizim kadar insanlık da öğünsün. 
Bllyllk Millet Medisi Türk iradesinill kay-
nağıdır. 

Cllmhuriyet (olmaz) ı (olur) yaptı. 
Vatall borcu çalışma ile ödenir. 
Türk ordusu düş11Zana düşman, barışa dosttur. 
Tenbel adal/l, iyi vataııdaş değildir. 
Diill btıg-ünü11Züze i11Zreniyor. bugün yarım-
mıza imrenecek. 

Eskinin sonu Sevr, Yeninin başı Lozaıı. 
Her fabrika bir kale. 
Yarı11Z iş bilmeyiz. 
Türk kadını, ctı büyük i11kıllipçıyı sen do
l{urdun. 
Türk gibi kuvvetli. 
Tarihle yaşıtız, en genç milletiz. 
Oök de; toprak gibi, deniz gibi vatandır. 
Egeme11/ik Ulusundur. 
Birimiz hepimiz, lıepillliz birillliz için. 

1 Dağıla11 çöker. Daima bir, daima toplu. 
Türk vatam bölüıwıez bir bütündür. 
Tllrk itıkil/J.bı Türkündür. 
Birinci /ıakkm yaşamak, ilk ödevin yaşat-
maktır. 

1 nkillibı seven, yayar. 
Türk genci! Atatürk, 
emanet etti. 

Ciimlıuriyeti sana 

Ne mutlu Tiirkiinı diyene! 
inandılar, döğüştüler, kazandılar ... Bırak-
tıkları emanetin nöbetrısiyiz. 

Dünü unutma. bugünii iyi anlarsın. 
Denk bütçe, düzgün ödeme, işte Ciimlıuri
yet maliyesi. 

1-/ayatta eıı lıakiki mürşit ilimdir. 
Mücadelenin kuvveti ilimden ve çalışkanlık-
tan ibarettir. 

Medeni hayat iter şeyden evvel sılılıi /ıayattır. 
Kendini tanı ve tamt. 
Milletini sev ve sevdir. 
Milli iktisadı Cümlıuriyet yarattı. 
Türk topraklarında, Türk sularında, Türk 

ı glJklerinde Türk bayrağı. 1 _, _______ _ 

Bugünkü kanşık dil manzarası hiç 
birimizi istiklal endişesine düşürmüyor. 
Hatalar anlaşılmış ve tamiri için adım 
atılmıştır. Her vatandaş dil kalkın
masında kendine düşen basit işi yapa
cak, ihtiyatlanmızın kurbanı olarak 
yabancı kelimelere kapı açmıyacağız. 

İşte o zaman Türk ufuklannda öz 
Türk kültürünün doğuşunu seyredebi-
liriz. 

K. Gn,·enç 

9 uncu salıifedc!l devam 

gidilir, gerekli şeylere dikkat edilir, 
not alınır, talebenin göremediği nok
talara öğretmen işaret eder, bahçivan
dan bir kaç sebze fidesi rica edilir. 
Tıpkı anlann bir çok çiçekten nusg 
toplaması '1e kovanda bal yapması 

gibi, sınıfta getirilen bu malzemeler 
üzerinde durulur, notlar; kümelerce 
fikir birliği yapılarak düzeltilir ve ta
mamlanır, sınıfa okunur, şahsi müşa
hedelere yer verilir, gerekli yerlerde 
taslak resimler yapılır, bazı kelimeler 
kaydedilir, yapılan bazı işler ferden 
veya hep birlikte taklit edilir. Netice 
olarak en iyi bir sebzenin nasıl yetiş
tirilmesi lazımgeldiği şuurlandınlır, 
karar verilir ve tatbika geçilir, fideler, 
bahçede hazırlanan yerlere, dikilir, 
sırası geldikçe bu fideler sulanır, ça
palanır, muntazaman ve devamlı _ola
rak üzerinde tetkikat yapılır ve ıcap 
edenler not edilir. Şimdi burada olan
ların tahliline geçelim. 

- Devamı var -



- n-

Digarbakır,dan Sllr1de bir seyahat 
( O glin ve bu gün ) 

(23 • 24) sayıdan devam ~.: .. §I::Rltf:E.! 
Bir aşk'tı bende 0 günkü coşkunluk!.. Işık yok, görmezdi kimseyi kimse 1.. 
Bilmezdim üşenmek, nedir yorgunluk? Şaşırdık hepimiz boğulduk ise ! .. 
Görmeden bir lüzum rahat etmeğe, Koşuştuk kapıya hep körkörüne 1.. 
Gençtim, güvenirdim ben yiğitliğe... Gidecektik Köyün ıssız Görüne !,, (2) 
Tek Jandarma ile gittim Çiftliğe!.. Alev aldı ocak, çekince baca .. 
Gönderdim bir haber Şeyhin Evine.. Duman da sıyrıldı tetbir alınca. 
Dediler: yok gitmiş (Bitlis) iline!.. Atlattık belayı derken bu sefer, 

· Derken, biri geldi baktım tavrına!.. Bir haydut musallat oldu hem ne har! ... (3) 
Benzerdi müselliih kır serdarına!.. Ne selim? ne kelam? gelince teres, 
Sözde, bir Molla, bu! .. görsen ne şahin!.. Yapıştı bize bu mikrobik mekes!.. 
Belinde Rovelver, göksünde durbin!.. Başladı tahkika, (Hurç) ta ne var yok?(4) 
Maksadı atmaktı bize bir kanca!.. Aç mısın? deyince, dedi: karnım tok! .• 
Satmak istedi bir beylik Tabanca!.. Bu def'a göz dikti bizim tüfengel.. 
Bir dibcik yeyince, ense kökünden, Maksadı matuf tu fazla fişenge!.. 
Y alvanp savıştı beli bükünden!.. Artık, sinirlendim, yüz vermeyince .. 
Kalmadık Şeyh, de bu itibar ile Bir şeyler söylendi kendi dilince ... 
Yoldaş olduk seyyar bir tüccar ile Utandı sanmışdım, bu yüz karası, 
Birlikte o akşam, (Berki) ye gittik, (Zülfikar)e geldi traş sırası, 
Bu köyde tehlike yoktur demiştik, Diyordu: bir himmet etsen olmaz mı? 
Mevli bilir neler çektiğimizi!... Bana beş on fişek versen olmaz mı? 
Hatırımdan asla silinmez izi.... Satmaz mı? acep, Bey, Kısırağını? 
Tüccarı bir dostu misafir aldı, Temamı olmazsa, bir ayağını .. 
Bizi de Muhtarın evine saldı... Bir tayım var bir de muaddel beşli! 
Muhtarı soranı cevabı (Tünne)! .. (1) Değişirse, olur bir iş düşeşli! ... 
Paramızla bir yer ararız: (Tünne) !.. Dinlerken habisi derin dikkatle, 
Anladık, Muhtarı, yokmuş hakikat, lsyane başladı ruhum şiddetle! .. 
Damadı Süleyman etti bir himmet, Hiddetle dedim: git buradan haylaz! 
Bulduk bir tünek! in gibi karanlık!.. Tiiliine mi geldin? sen bizi kurnaz? ... 
Sağında bir ahır, solda samanlık!.. Yan vurup kaçtı bu meçhul kıranta! 
Sübürge görmemiş hiç bu mezbele! Beklerdi tehditle bizden avanta!... 
Girdik derununa çektik besmele!.. • • • 
Temizlik yapmağa geldi bir dişi!.. Atlattık ikinci bir beli baştan, 
Çıplak ayağıla başardı İşi! .. Aç iken vaz geçtik yemekten, aştan, 
İğrendim nedir bu rezalet dedim? Yatalım gayri pek yorgunuz dedik, 
Acıdım, nedir bu sefalet dedim!... Bacı'dan temiz bir yatak diledik, 
Getirdiler biraz tezekle saman .. 
Üfleyip yaktılar aldı bir duman! .. 
Soiuk tu, yanatmıt idik ocağa, 
Ttıtaııclen çekildik birer bucağa! .. 

- Devamı var -

(T) TiiM•: Kiinu ,ok d•'"'" 
(1} Füri•İ lı.S/11• (CŞr): M .:;ar, kobriıt"'" 
(JJ H ar: Eıılc 

(4J H•rr: Mııı,.tın,,.iı lıalı M,b.. 



Tarihten yapraklar: 

Barbaros ve Preveze destanı 
-OEÇEN SAY/DAN DEVAM-

Venedi sahillerinden dönüşünde ka
nuni sultan süleyman şu hediyeleri ge
tirmişti. Bin genç ve güzel kız, ellerin· 
de altın ve gümü~ sürahiler, tepsiler, 
vazolar bulunan iki yüz, omuzlarında 
birer torba gümüş para götüren iki 
yüz köle, en geride venedik kuman· 
danlanndan kaptanlarından zabitlerin· 
den mürekkep iki bin kişilik bir ka
file, bunların da her biri ikişer top 
kumaş taşıyorlardı. 

Mevzuumuzun en ruhlu noktasını 
teşkil eden preveze destanına geçme· 
den önce o zamanki şeref ve şevketi· 
mizi yad ve koca Türk'ün garp hüküm
darlarını bile karada ve denizde nasıl 
himaye etmiş olduğunu tekrar eylemek 
ümidile Barbaros'un Fransaya imdadın· 
dan da bahsetmek isterim. 

Katip çelebinin anlatışına göre Fran· 
sa kralı birinci Fransuvanın kanuniden 
yeniden istimdadı üzerine 949 hicri 
ve 1453 miladi yılında baş amiralmız 
150 gemi ile yola çıktı. Fransanın Is· 
tanbul sefiri de donanmada kaptan pa· 
şamn misafiri idi. Doğruca İtalyanın 
cenubuna gidildi. Mesina şehri ve kale· 
si hemen teslim oldu. Koca Barbaros 
bir kaç sene evvel fondideki aşk mu· 
vaffakiyetsizliğini burada faizile tazmin 
etmiş oldu. Çünkü kontes Culiya Gon· 
zaga yerine ondan daha güzel olan 
Recyo kalesi kumandanının kızı mad· 
mezel Don diyego yu gönül nzasile ve 
niklhla kendi barem dairesine aldı. 

Donanma Tiber açıklarında görü
atip te Romanın iskelelerinden addo· 
lwwı ostiya ya gelince azim bir telAş 

HA Dl OKAN 

ba7 gösterdi. Romanın muhasarasına 
geliniyor zan olundu. Bütün çoluk ço· 
cuk Romayı terk ile firar ettiler. Fran• 
sa sefiri bir teskere ile te'minat verdi 
Düşman sıfatile gelmediğini anlattı. 
Bunun üzerine korku ve telaş yerine 
merak ve Tamaa meydan açıldı. Mal 
satmak, Barbarosu görmek üzere do· 
nanmaya akınlar başladı. Nihayet ora
dan hareketle cenova önünden Marsil
yaya vanldı. Bu görülecek manzara 
idi. Türk donanması Marsiya limanına 
girerken Fransız kaptanları büyük nü· 
ınayişlerle Hayrettin paşayı karşıladılar 
Fransa gemilerinin direklerine Meryem 
ana adına asılı duran sancak mayna e· 
dilip yerine al rer.kli ve ay yıldızlı 
Türk sancağı kaldırıldı. Ç~nkü o zaman 
müttefik donanmalar bir yerde olduk
ları müddetçe her hangi devletin ami
ralı umnmi kumandanlığı haiz ve ya
hut kıdem ve şöhrete malik ise onun 
sancağını çekmek bir kaide idi. Kırk 
kadar Fransız gemisi filomuza iltihak 
etti. Fransız kadırgalarının kumandanı 
Dük dankiyen Dö Burbon Barbaros 
paşaya en yüksek ve muhteşem bir 
kabul resmi gösterdi. Artık Türk ve 
Fransız hirle7ik donanmasının baş a
mirallığı Barbarosta idi. Bunula bera· 
her Hayrettin paşa pek az sonra canı
nı sıkacak hallerle karşılaştı. Fıransa 
kralı birinci fransuva, şarlikenin kuv
vetlerine karşı açık ve kat'i hareket
lerden çekinmekte idi. Halbuki bu a
talet Barbaros için en can sıkıcı hal
lerden maduddu. 

- Devamı var -



_ .,._ 
KERVAN 

Artık kımıldanıyor uyuyan karanlıklar, 
Sabahın gözlerini yıkıyor ilk ışıklar. 
Bir uçtan bir uca ok gölgeler uzanıyor, 
Sonsuz çöl uyanıyor, sonsuz çöl uyanıyor. 

---= 

Görünmiyen ellerle ufku yakıyor mumlar, 
Düşei1 damlalarından doğuyor taze kumlar. 
Sabah perilerinin gizli, serin ahengi 
Fıkırdatıyor çölde kumu, ışığı, rengi. 

İşte güneş, bu uçmak meleği de uyandı, 
Çölde yeni bir nefes, taze bir hayat yandı. 
Sabahın soluğuyla silkindi uykusundan 
Bitmez bir yolculuğun koynuna düşen kervan 

Kemik hortlaklar gibi sıralandı develer, 
Kurşun gürülf ülerle titredi bir d,aha yer 
Karma karışık sesler dağıldı sağa, sola; 
Kervanla yola düştük, sonu gelmez bir yola. 

Develer çanlarını langır lungur çaldıkca 
Sessiz çölde şeytanlar cirit oynuyor guya .. 
Ağır ağır eriyor uzun, çizgisiz yollar, 
Ah, bu çöl yolları, bu tükenmez deniz yollar. 

Kervan, yürümiyen bir dizi karınca sanki, 
Arıyoruz, boşlukta, bulunınıyan gölgeyi. 
Yorgunluk 9-izimizi bir dal gibi kırıyor; 
Develer: «Ah: Bir gölge, su!.» diye haykırıyor. 

Hasan Barlas 



/ 

GENÇ lSTiDA TLAR 

Mecmuamızın sahifeleri; genç elamanların kalem tecrubelerlne ve kıymeti! 
yazıcıların tetkik, tenkit, folklar, şiir ve muhtelif yerli mevzularla işledikleri 

yazılarımı açıktır. Yazıların Burdur mecmuası yazı işleri müdürlüğüne 9önde
rilmesı rica olunur. 

ISMIT INOtJU 

INôNC! Bir tektir o tarihte tek amlır 
O eştir zaferlerle deye11 insn n yanılır 
Zafer, onan kölesi. o zaferiıı başbuğa 
Onunla öğün bugün. vatammm çocuğu. 

• • • 
O, faik düşmanım bir anda alt üst etti 
Adı Tanrı yanına. ta arşa kadar gıtti 
Düşman leşi üstüne Türk bayrağını dikti 
Onunla öğün bugün. vatanımın çocuğu. 

• • • 
Oörmek istersen onu yiikselipte göğe bak, 
Her şeylerden beliğdir alnı açık kalbi pak. 
Yurdun göklerine bak, hep onun eliyle ak 
Onunla öğün bugıi11 vatammm çocuğu. 

• • • 
Lozan, onun eseri. o Lozan'ı yarattı 
T/lrk'ün bedtaliini iki zafer önünde atfı · 
Yurduna bir saadet neş'e kaynağı kati, 
Onunla iJğlln buvün vatanımın çocuğu. 

Burdur Mecmuası 

BURDUR 

Bir vatan parçasısın: güzel, şirin lıer yerin 

Oüzelliğinin nişanımı gül balıçelerin? 

• • • 
Andmyor Burdur, bir güzel dilberi, yarı, 

Kucaklıyor güzel göl, bahçeleri, bağları .. 

• • • 
Ey dilber. Başında, göl, mai atlas yazman nıı? 

ffem yoksa maviliği nazarlara derman mı? 

• • • 
Yanağmın rengi mi? rengi şu güllerin, 

Tatlı sesin mi. sesi bu şakrak bülbüllerin? 

• • • 
Şu zümrüt yeşillikler arasındaki evler, 

Burdurluların yaşadljı kalbin mi dilber? 

• • • 
Bütün tabit güzelliğin, canın mı Burdur? 

Burdurlular da ebedi cana1111ı 1111 Burdur? 

Halil Erdeveci 



Y_UADDAŞI 
Tilrlôye, "'bu harp içinde, - az harp aıkmtıaı çek- memlekettir. Buııııu 

lnymetiai bil. 
Sılonbya dütmemek istiyorsan, bir harp dllnyası içinde yaşadığımızı, 

~aima diiflln: 

Tasarruflu Yaf&. Nerelerden, nasal ve ne kadar tasarruf edebileceğini 
.cfaima hesapla. 

MeselA: 

- Önüne yiyebileceğinden fazla ekmek alma. Kuruyan ve atılan bir 
lokma ekmeğin bile, bugün her zamandan daha büyük bir haram olduğunu 
inan. 

- Lokantalarda önüne yiyebileceğinden fazla ekmek korlarsa-ki daima 
korlar- hemen gorsonu çağır, daha küçük bir porsiyon iste. 

- Çayına üç şeker yerine iki şeker at. 

- Fazla yağ!ı yemeklerden sakın. 
Mide, karaciğer, bağırsak, şişmanlık hastalıkları hep, bu fazla yağlı yemek· 
lerimizden ileri geliyor. İnanmazsan doktora da bir sor. 

Boş yere ve lüzumundan fazla elektrik yakma. 

Papuçun delinirse, pençelet; sıkılma. 

Elbisen lekelenirse, temi'zlet; utanma. 

YURDDAŞI 

Bunlar ve bunlar gibi tasarruf imkanlarını her gün, düşünerek ve tatbik 
ederek yaşarsan, neticede milyonluk kıymetler ziyan olmaktan kurtulur. 
"Hiç sıkıntıya düşmeyiz. 

Bir dilim ekmekten ne çıkar, bir şekerin, bir kaşık yağın sözümü olur, 
diye hovardalık etme: 

"Damlaya, damlaya göl olur.,, Unutma! 
Ulllsal Ekonomi ve Arttırma Kımımu 

Sahibi: Burdur flallıevi Reisi fliisnii Onat 

Umumi neşriyatıidareednı Hasan Barlas 
Ayda bir çıkar: Halkevi Dergisi 

Basıldığı Yer 
CUMHURiYET BASIMEVI - BURDUR 



HALKEVLERİ DERGiLERi 

Halk evi Derginin adı Halkevi Derginin adı 
Adana Görüşler Giresun Aksu 
Afyon Taşpınar Isparta Ün 
Amasya Yeşilırmak İzmir Fikirler 
Antalya Türkakdeniz Kayseri Erci yaş 
Artvin Çoruh Konya Konya 
Bafra Altın yaprak Manisa Gediz 
Balıkesir Kaynak Mersin lçel 
Burdur Burdur Milis · Yeni Milis 
Bursa Uludağ Muğla Muğla 
Çorum Çorumlu Niğde Akpınar 
Denizli İnanç Niksar Ülker 
Diyanbakır Karacadağ Trabzon İnan 
EIAzığ Altan Samsun 19 Mayıs 
Eminönü Yeni Türk Sinop Diranaz 
Eminönü H. B. Halkevleri Sivas iV Eylül 
Erzurum Ata yolu Urfa Ocak 
Eskişehir Halk evi Yozgat Bozok 
G. Antep Başpınar Zonguldak Karaelmas 



Seneliği : 100 kuruştur. 

T~si: 

Bu sayı: 

ıo 

20 
" 
" 

Bu sayının çıktığı tarih: 

31 / 10 ! 1941 



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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