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21 Mayıs 1962 tarihli HÜRRiYET Gazetesinden : 

. İLERİ FİK!RLİ GENÇ İMAM, ÖRNEK BİR «BUCAK» YARATTI 
, KIZILVİRAN'DAKİ KAHVELER BİRER· OKUMA SALONU OLDU 

Konya 20 (Husus! . . . «Kahvehiı.nelerde kağıt oynamak, tav la oynamak in
sana tembelikten başka bir şey kazandırmaz. Üstelik oyunun olduğu yerde her 
müsibet hazırdlr. Halbuki bir araya toplanıp sohbet etmek, kitap ve gazete 
okumak, insanı hem bilgili yapar, hem de çalıŞkan ... İşte beni bu teşebbüse ha
zırlayan fikirler bunlar ... » Bu sözleri, ilimize bağlı 400 hanelik Kızılviran bu
cağındaki bütün kahvehap.elerden kağıt ve tavla oyunlarını k~dlran .genç 
inıam Bekir Bağcı söylemektedir. 

Aslen Konya'nın Çiftliközü köyünden olan ve askerliğini geçen sene bi
tiren 23 yaşındaki imam, 2100 nüfuslu Kızılviran'a geleli l:ıeş ay olduğu hal-· 
de, kendisini kısa zamanda köylüye sevdirmiş ve bu. arada ilkokul müdürü ile 
s:ıkı irtibat kurmuştur. Okumaya, ve öğrenmeye karŞı olan büyük arzqsunu köy
lüye de a.şılamak isteyen. imam, en iyi vasıta olarak bucakta mevcut kahvehar 
neleri görmüş, tavla ve kağıt oyunları yerine kitap ve gazetc:t okumanın fayda
larını camide olsun, halk arasında olsun, telkine başlamıştır. 

KARAR VERİLİYOR 

Halkın bu konuda müsait bir zemin içinde bulunmasi imanıın gayretleri
ni artırmış, nihayet onun başkanl:ı:ğında yapılan ve bucakta mevcut dört kah
vehane sahibi ile b:lı:likte öğretmenierin ve bucak halkının katıldığı bir toplan
tı sonunda ittifakla şu karar verilmiştir: 

<<Kahvelerde bundan böyle kağıt ve tavla oyırnu oynannııyacak, kahveler 
sadece kütüphane olarak kullanılıp burada sohbet edilecek, kitap ve gazete 
okunacak ... » 

Kızılfuan· halkının kendi kendine verdiği bu yasak kararının ilk tatbika
tı oyun &etleri üzerinde olmuş ve dört kahvede mevcut 12 tav la ile 60 deste 
oyun kağidı köy meydanında ateşe verilerek yakılmıştır. 

BOL BOL GAZETE· 

Onbeş gündenberi kahvelerde halk sadece çayını ve kahvesini içerek' bol 
bol. gazete ve kitap okum.akta, gerek OYTID; masaları, gerek oyun. aletlerinin bu
lunduğu rafl3:r üzyinde iskamb~ kağıdı ve tavla yerine çeşitli kitap ve gazete
ler yer alm~adlr. . 

Dört kahvenin de birer köşesi:iıde· kitaplar için ayrılan masa ve raflar kü
tüphane. vazifesini görmektedir. Yeni raflar da yapılmak üzeredir. 
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NE D1YOR1 
2100 nüfuslu buaa.ğın kahvehanelerini, dum.anlı ve tembellik kokan ha

-vasından kurtarıp, yerine sohbetin ve okumanın ·zevkini getiren genç imam Be
kir Bağcı, giriştiği ·bu teşebbüs h.ak:kmda., şunları söylemektedir: 
~ «Halkın bu kadar kısa zamanda bu anlayışı göstereceğini doğrusu tah

min etmiyordum. Umduğumdan ·kolay oldu. Kahvehaneler, · artık bir «kitap
hane» oldu. Halk daima okuyor, bilmediğini öğre:iıiyor. Be:iıim de arzum bu 
idi; .. )) 

Bu arada, kahvehanelerini birer okuma salonu haline. getiren dükkfuı sa
hipleri ise, «Allah razi olsun imam e:fendiden, bize doğru yolu gösterdi. Kah
vehanelerimizi, halka çok daha faydalı birer yuva haline getirdi. Karnnız biraz 
azaldı ama, huzurumuz arttı ... » demekt-edirler. 

ARKADAŞIMIZ 

·Öte yandan, Bucak Müdürü Bekir Bozan ve Okul Müdürü Ali Esenkaya, 
bu meviuda şöyle demekte.dirler: 

- «Genç imam arkadaşımızm bu gayretlerini candan desteklemeyi, vazi
fe bildik. Buca,Oımız halkı esasen çok mazbuttur. Yüzde 80 'i oku.İna. - yazma 
bR~. Yetmiş senedir bu civarda, hiç vukuat kaydedilmemiştir. Halk, imarnın 
bu teşebbüsünden çok ıriemnundur.)) 

Nitekim, kendileriyle görüştüğümüz bucak halkı, kahvelerin birer kütüpha
ne haline getirilmesini yürekten tasvip ve takdir etmektedirler .. 

• Metin Berberoğlu 

22 Mayıs 1962 tarihli l:JLUS, Gazetesinden: 

BİRBİRİNE KÜS OLAN KÖY HALKI · ;BARIŞTI 
Pusat köyünde yazın da öğreriim var 

(ÖZEL) 

KONYA: 21 - ilimize bağlı 800 nüfuslu Pusat köyünde iki ilgi çekici 
olay c ereyan etmiştir: 

12 yıldır particilik yüzünden ikiye ayrılan v.e birbirleriyle hiç konuşma
yan ve ayn ayn kahvelere oturan, ayn ayrı camilerde naınaz kılan köy hal
kını, köye yeni tayin edilen öğretmen Mustafa Gönül barıştırmıştır. Köylüler 
birbirlerini öperek kucaklamışlar ve «Köyde koalisyon kİırdiılw demişlerdir. 
Şimdi bütün köylüler her sabah köy meydanmda toplanmakta ve birlikte be-
den eğitiİni yapmaktadırlar. . ' 

Bu köydeki. ikinci ilgi çekici· olay da, çevrede büyük takdir uyandırmıştır .. 
Köy okulları tatile girdiği h8lde Pılsat köyÜ ilkokulu tatil yapmam.:ış, bü

t'ün öğrencilere tam kadro halinde köyün aydin imamı ders vermeye başlamış
tır. Ancak öğretim ok:U!.d.a değil canıide yapılmaktaq.ır. 1mam ilkokuldaki müf-
'Tedatı aynen tatbik etmektedir. · · 
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