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Aziz Cumhuriyetimizin 16 ncı yıldönümü müna
sebeti le 29/10/399 Pazar günü Evimiz salonun
da Cumhuriyet okulu Başöğretmeni Kemal 

Sadan tarafından söylenen söylev 

Sayııı Diııleyicilerim: 

İki gündür bayram yapıyor, Cumhu
rıytimiLİn on altıncı yıl dönümünü kutlu
layoruz. 29 Birinteşrin, Türklük için 
değeri her yıl artan mutlu bir gündür. 
Cumhuriyetin temeli bugün atıldı. Her 
geçen yıl, hatta her geçen gün, bu temel 
üzerine kurulan yap;yı biraz daha geniş

letti, biraz daha sağladı ve süsledi. Cum
huriyet kuvvetlendikçe bu günii daha çok 
seviyor, onun feyizlerini gördükçe bu bay
rama daha candan ve gönülden bağlanı
yoruz. Bu, bizim en önemli bayramımız, 

yeniden var oluşumuzun, medeniyete do
ğuşumuzun bayramıdır. Bu bayram, se
bebleri düşünülmeden alışkanlıkla bekle
nen bir bayram değil, bilerek, sevinerek 
ve özliycrek beklenen bir bayramdır. Bu 
anlayış, özleyiş yıl geçtikçe beyinlerimize 
iyice sinmekte, gönüllerimize yerleşmek
tedir. 

Dünya tarihinde önemli bir yer tu
tan bu günü her yeniledikçe onu yaratan 
Ata'mızı ve Milli Şefimizi daha çok se
veceğiz. Gelecek nesiller bu günün değe
rini belki bizden daha iyi anlıyacaklar, 
devrime belki bizden fazla hayran ola
caklardır. 

Bu günün, Türk ulusu üzerindeki cş
siL ve sonsuz varlığını seyre dalarken 
gözlerimizi bir an geriye çevirelim. 

Ne acı ve ümitsiz günlerdi. Saray, kos
koca bir ulusun idam hükmünü taşıyan a
ğır muahedeye utanmadan boyun eğ
miş. padişah, yalnız tahtını ve kendi 
menfaatlerini düşünüyor, galip devlet
ler, iştihalarını kabartan yurdumuza aç 
kurtlar gibi saldırmakta ... Artık her şey 
bitmiş; si lahı elinden alınan, ordusu da
ğıtılan bir ulusun yalnız paylaşılması ve bu 
suretle tarihten silinmesi kalmıştı. 

Memleketin kara bulutlarla kaplan
dığı böyle bir günde; Mustafa Kema
lin «İstiHahı diye gürliyen sesi vatanın 
bütün ufuklarını dolaştı O ses, damar
larda mevcut olan asil kanı harekete ge
tirmeğe, milli enerjiyi l:,ütijnlemeğe kafi 
idi. Az zamanda ordular meydana gel
di. İstiklal kayğısı istila hırsı ile cenkleş
ti . Kadın, erkek, genç, ihtiyar biltün 
ulusu başında Ata'sı olanca varlığı ile di
dindi. Nihayet, haris düşman imha, müs
tebit hanedan kapı dışarı edildi. 

Mustafa Kemal, paylaşılması düşü
nülen bu topraklar üzerinde müstakil bir 
devlet yarattı, kuvvetli bir hükumet kur
du. 

Milli varlığımızdan doğan hükume
tin milli isteklerimize uygun olması ge
rekirdi. Kamutay, ona, layık olduğu 
şekli verdi: 29 Birinci teşrin 1923 de 
Cumhurluğumuz bütün dünyaya ilan e
dildi. Altı yüz yıl yaşıyan Osmanlı sal-



tanaıt!''iıl!ritıiifı" 
ketti. 

Bu kurtll bit 
ulusu tarihte a 
mini ebedile'ştirmeğe 
devrimler takip etti. 
hın yeryüzündeki mümes.ıili süsünü ve
ren; dini. şahsi menfaatlerine alet eden 
halifeler sürülaü. Tekkeler, medreseler 
kapatıldı; irticaın defteri dürüldü. Türk 
kadını özgenliğine, Türk köylüsü hak
larına kavuştu. Sırası ıl" rakamlar, harf
ler ve kisve değişil. okuma yazma kolay
laştı. 

Bizi birer medeniyet soytarısına e
viren fesler, kalpaklar, şalvarla çar5af 
ve peçeler atıldı. Yine bu on altı yıl için
de· geçilemez tozlu ve çamurlu yollar, 
as.f ~t. şoselere çevrıldi, memleketin dört 
yaru demir ağlarla örüldlı. Yurdun muh
tdif kösderind.-n fabrika bacaları yük
seldi. 

Huliisa: Bu 16 yıl İçinde memle
ket, 600 gaflet yılının biriktirdiği bütün 
afetlerden, dertlerden lrnrtuldu. 

Daha dün, (Hasta adam) diye anı
lan, biçarcligine acınan bedbaht Tür
kiye, bugün gücüne kuvvetine imrenilen 
bir ülke oldu. Bu 16 yılda, Türk ül
kMinin dışında alınmamış bir hakkımız, 
mrmlekd içinde düzene katılmam·ş bir 

mak içın ga}ret etti, kazanaıılar da 
,,']iirk gibi dostum van diye öğündü. 
\'C öğüniiyor. Çünkü bu yapı, sağlam ya
pı .. Gönül i terdi kı onı•n temelini atan 
ve onu kuran i\ta' mız d,. basımızdan ek" 
sik olmasın. OnsuL ilk bayramı yapıyo" 
ruz. i\cısı hala yüreklerimizde; gönlü
müz onun hatıralariyle doludur. Çok ag· 
ladık, çok iiıiildiik; fol-.t, hiçbir zaman 
nPvmit ~ı.'ladık. Onur hatıralasan acı

sını 1·albimizin dcrinlerınc gömdük. le· 
sdliyi, Jnonıi'nde bulduk. Ata'ııın kı
sa s"·zl~ri kulaklarıınızlı, yine dimdik, iti
ınad•ncfıslt• i~tikbalc doğru yi;rüycr, yü 
rüyoruz. l\1illi Şefe, İnönü'ne bütün sa

ınıınıyrt:ıniıle güvrıııyoruz. Atıı, müs
trrih uyu un.. Eınanl'lin sadık koruyu
cusu olarak kalacağız. Cumhuriyet öl· 
ıniyecek, Türk tarıhten silinmiyecek. 

Sözlerimi bitirırkcn hep beraber di
yelim: Yaşasın Cumhurıyet... Yasasın 
İnönü ... 
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ffiiyült ve aziz ruhuna her zaman ta
µındığımız Atatürk, 1880 senesinde Se
lanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efen
diyi pek küçük iken kaybeden bu çocuk, 
annesi Zübeyde Hanım taarfından ye
tiştirildi. İlk :ve ortıı tahsi~ni Selanik'te 
.bitirdi. Bu esnadil emsalsiz dahinin fev
kalade kilbiliyet ve iktidarı beliriyordu. 

Bunu takdir eden Selanik askeri rüş
diyejnde riyaziye muallimi. yüzbaşı Mus
t<ı.fa Efendi; taleb~si Mustafa'ya <<Ke
mal» ismini ilave etti. İşte, onun, bun
dan sonra ismi: <<Mustafa Kemaln ol
du. 

Mustafa Keınal; harbiye mektebin
de, erkanıharbiye sınıflarına ayrıldı. Bu
rada, müstesna bir şahsiyet ve üstün bir 
4ekaya malik olduğu bütün muallimleri 
tarafından takdir edikli. 

Mustafa Kemal, daha harbiye sınıf
larında iken cemiyet ve siyaset hakkın
daki fikirlerile, açık tenkitlerile arkadaş
ları üzerinde manevi bir sulta yaratmış
tı, 

2? Kanunuevvel 1904 de erkanı
harbiyc yüzbaşısı olarak dıplomasını a
lan Mustafa Kemal, tevkif edilerek, Yıl
d•z S1rayına götürüfmiiş ve aylarca ora
da Kalmıs · Sultan Harr.id'in işitebilece
ği bir y~~ae, günlerce isticevap edil
mişti. Yüksek zekası ve insanlar üze
tindeki müessir iktidarından korkan Sul
tan Ham;t idaresi, Mustafa Kemal'i Şa
ma nefyeııi. 

Mustafa Kemal, bütün Suriye'yi do
laştı; askeri ve mülki idarenin bozukluk
larını, halkın ıstıraplarını gördü, hisset
ti; ve, milleti kurtarmak çarelerini ara
dı. 

Mustafa Kemal; adalet, hüriyet is
ter; haksızlıktan istipdattan nefret eder· 
di. 1906 senesinde, Mustafa Kemal, 
Suriyede uVatan ve hürriyet cemiyeti» ni 
kurdu. 1908 de bu cemiyet, «İttihat ve 

terakkiıı ni.ınını almıştı. 1908 ~pesi!)İn 
23 Temmuzunda meıırutiyet il~nı !Mus
t:ıfa Keınal'i asla tatmin etmemiştı. Çün
kii o, işliyemiyecek kadar bozulmuJ dey· 
!et idaresinin y~rine l'.e)i>yeni müesse~ler 
kurmak, iştibdat altında 1 ezilen halkı 
kurtarmak ist\y'ordu. 'İşte bu gaye ile 
kiikten ııradikalıı değişmeler arı.u edi
yordu. 

Netekim, 31 Mart vak'dsı Mustafa 
Kemal'in ne kadar haklı olduğunu isbat 
etmişti. 

19 ı 1 de İtalyanlar a.nı bir hareketle 
Trablusgarb'e taarruz etmişlerdi. Bunun 
üzerine, Mustafa Keınal, Bingazi'ye gjt
ti. 1912 d\l" İtalyanlar,la Tobr:ık harbini 
yaptı, fakat, bu esnada Balkan harbi 
başlamış, Anavatan tehlikeye düşmüştü. 
Mustafa Kema,l hemen İstanbula geldi. 
Edirneyi istirdat için uğraştı. Balkan har
b;nden sonra Sofyaya ateşemiliter tayin 
edildi. 1914 Kanunuevvel sonuna kadar 
bu vaz.ifede kaldı. 

Fakat, Osmanlı İınparatorluğu bü
yük harbe girinoe, Mustafa Kemal gibi 
ıniletini seven büyük a•ker seyirci kala· 
mazd,. Orduda faal b;r hiztnet istedi. 
Maydos mıntakas;nın ~ -ıroandanı oklu. 

25 Nisan l 915 de itilaf devletleri. 
Gelibolu yarım adasına büyük kuvvetler 
çıkardılar. Bunun üzerine, Mustafa Ke
mal, emir almadan taarruza geçti. İngi
lizlerin dört bucaktan gelen askerleri 
(Arıburun) un yalçın ydmaçlarmdan bir 
adım bile ileri ğidemediler. Mustafa Ke
mal, işte bu teşebbüsü ile İstanbul'un 
muhakkak olan istilasının önüne geçti. Bu 
kudretli fırka kumandanının rütbesi 19 
Mayıs 1915 de Miralaylığa çıkarıldı. 

6 • "]. Ağustos 19l 5 de, Anafarta• 
!ardan, Tiirk ordusunu çevirmek istiyen 
düşmanlar, lı:atşılarında, yine, Mustalia 
Kemal'i buldular. 
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8 - 9 Ağustos günlerinde, Mustafa 
Kemal, Conkbayırı'nda ve Kocatepe'de 
yaptığı taarruzlarla, Türk ordusunun va
ziyetini kurtardı. Conkbayırı taarruzun
da, Mustafa Kemal'.in tam kalbine bir 
mermi parçası geldi. Bereket cebindeki 
saat parçalandı. Ve Türk'ün makus ta
liini çevirecek olan kahraman kurtuldu. 

Bu taarruzlardan sonra, düşmanlar, 
Gelibolu yarım adasını boşalttılar. Mus
tafa Kemal'in önünde dünya orduları ri
cal ettiler. İngiliz lıaşkumandanı Hamil
ton, İngiltereye gönderdiği rayorda: 
(Türkler mükemmel taarruzda bulun
dular, Gelibolu yarım adasında tutu
namadık) diyordu. 

İngiliz bahriye nazırı Çörçil de, harp 
hatıralarında, Mustafa Kemal'in emsal
siz bir kahraman ve Türklerin mukad
deratına hakim bir deha olduğundan 
bahsediyor. 

Çanakkaleden sonra, Mustafa Ke
mal, Kafkas, Suciye cephelerinde Os
manlı devletinin oıdularına kumandan
lık etti. Fakat Almanların Osmanlı işle
rine artan müdahalesi Mustafa Kemal'i 
teessüre düşürüyordu. Türk yurdunun 
büyük bir felakete doğru sürüklendiğini 
görüyordu. Bu sırada, Cemal Paşanın 
Kanal felaketi, Enver Paşanın Sarıka
mış taarruzu, Türk ordusunun mukadde
ratını değiştiriyordu. 

Bu felaketlerle, büyük Türk'ün ev
velden görüşleri, bütün açıklığiyle mey
dana çıkıyordu. Büyük harbin sonunda 
Osmanlı devleti grupu mağlup oldu. 1918 
Mondros mütarekesinin akıinden bir gün 
bıle geçmeden İngilizler, Fransızlar İrak 
ve Suriye mınt_akasında faalıyete geçti
ler; mutareeknın maddelerinden istifade
ye koyuldular.. 1919 da Mustafa Ke
m~] 3 Ün~ü urdu müfettişliği ile Anado
lu ya geçtı. 

. 19 M.ayısta Samsuna çıktı. İşte, bu 
tarıhten ıtıbaren milli mücadele ba 1 
Çünkü, 15 Mayıs 1919 da, Mustafa şK;~ 
maiden 4 gün evvel, Yunanlılar Anado
lu'ya, İzmir mıntakasından girmişlerdi. 
Mustafa Kemal, milli mücadeleye 39 

yaşında başladı. Galip devletler yurdu
muzun her köşesinde süratle ilerlerken 
Mustafa Kemal asla ümitsiz değildi. O, 
Türk milletinin vüzvıllardanberi taşıdıii:ı 
kahramanlıklara güveniyordu. Galip 
devletlerin kuvvetleri Türk'ün haklarını 
dinlemediği gün, Atatürk Türk milletini 
kuvvete kalbetti. 

4 - 11 Eyllıl 1919 Sivas ve ayni se
nenin Temmuzunda Erzurum kongreleri
ni açtı. 

23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük 
Millet Meclisini kurdu. Hakimiyeti ka
yıtsız ve şartsız milletine bıraktı. Türk 
milleti, büyük kahramanın etrafında top
landı. Birinci ve ikinci İnönü zaferleri, 
Sakarya meydan muharebesi kazanıldı. 
Nihayet 26 Ağustos 1922 de büyük ta
arruz başladı. 1 Eylul 1922 de Mus
tafa Kemal: 

c<Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz
dir. ileri 1 » emrini verdi. Anadoludan 
düşman atıldı. Türk milleti yurdunun 
hür havasına kavuştu. Bu kahramanlık
lardan sonra, 1923 Lozan muahedesi
le, bütün dünya devletleri, Türk mille
tinin yaşamak hakkını teslim mecburiye
tinde kaldılar. 

Beşer tarihinde bir eşini daha görme
diğiniz Atatürk, fevkalade müstesna bir 
varlıktır. Dünyaya bir çok kahraman
lar, dahiler gelmiştir. Fakat hiç biri A
ta'mızla mukayese edilemez. Onun bü
yüklüğü, dehası karşısında hepsi küçü-
1 ürler. Ata'nın Türk milletine yaptığı bü
yük hizmetini anlatmak için beşer dili 
kifayet etmez ... İnsan, Ata'nın büyüklü
ğünü ancak sezer. 

Büyük adam ona derler ki: eser bıra
kır .. Ata'nın eseri asil ve kahraman Türk 
Milletidir. Ata'nın büyük ruhu, on do
kuz milyona varan Türk Milleti içinde 
yaşıyor. Atatürk bir sembol, Türk ev
latlarına mükemmel bir modeldir. 

Yokluktan namütanahi varlıklar ya
ratmanın yolunu öğrenmek isterseniz, A
tatiirkün hayatını, eserlerini tetkik edi
niz ... Her Türk, Atatürk'ün hayatını ez
berlemelidir. .. 
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Ebedi Şefin, 1930 da Burdur'u terefiendirm~leri münuebelile: .. 
ATATURK 

Ey asil kardeşlerim! Ey yiğit Burdur'lularl 
Bakın, 11asıl sevinçle yıldızlanıyor sular. 
Dağlar dizegeliyor, ağaçlar yeşeriyor, 
işte, yerler, göklerin kucağırıda eriyor. 

* Burdur, dünyadan koptu, süzülüyor ufukta; 
Uçuyor, uçuyoruz kuşlar gibi, boşlukta. 
Bu ne sır, bu ne ruh ki her sevgi yanıyor, 
Ölüler, yokolmuşlar bile ayaklanıyor. 

* Dinleyin memleketin çıldıran neş'esini, 
Melekler seriyorlar : «Atatürk!» nefesini. 
Atatürk! .. Bu ad bütün yeryüzüne kanattır; 
Atatürk, Tanrıların bile taptığı addır. 

* Ebedi ruh, nurundan, yalnız onu yarattı; 
Tarihi, sonsuzluğu ona «Yaş» diye altı. 
Başına konmak için yukardan indi zafer; 
Hiçbir asır görmedi onun gibi Tanrı er. 

* Engin gökleri örten deniz bakışlı mavi 
Bi11 bir cennet kaynıyan gözlerinin alevi. 
(Altın ruhu) ndan sızan saçlarının okları 
Olmuş şu parlak güneş, süzülerek yukarı. 

* Mavi gök güzelinin sırma saçı şimşekler 
Öfkesinin altığı eritici çiğnek/er. 
En küçük gölgesidir dağlarırı en yükseği, 
Ce11iş kalbinden aldı deniz, ufuksuz rengi. 

* Dağların uğultusu, yellerin fısıltısı, 
Çiçeklerin ahengi, suların hışıltısı .. 
Ne varsa, yalnız Türk'ün Atatürk'ünü anar 
Atatürk bir güneş; biz, ondan kopmuş yıldızlar. 

1930 
Burdur 

Hasdn Barlas 
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Bazıları derler ki: metoddan mak
sad; öğretmek değil midir, ben hangi yol
dan gidersem gideyim, sen neticeye 
bak). Bu eski görü ~ıtiıife fııle ~l\fu; 
geliyor! Evet, karşımızcl~'kine bir çc\'k 
şeyler öğretebiliriz, çok bilgi ile kafasını 
da doldururuz. Ve ~unu da itiraf et
mek liizımdır ki hangi yoldan gidilirse 
gidilsin er veya geç öğrenilmiyen bir şey 
yoktur. İşte eskinin müdafaa silahı! Ta
lim ve tedrisattan gaye, bilgi vermektir, 
diye kabul edenler için bu noktai nazar 
pek dogrudur. Fakat bugün bu gaye, 
bilgi vermek değil, (bilgi ancak terbiye} 
ve teşkil işi için bir vasıtadır.) şeklinde 

değiştiği içindir ki bu görüşe eski dyo

ruz, Biz çocuğa bir şey öğretirken sa
dece onu belletmeği değil, · terbiye ve 
teşkili için oynıyacağı rolü düşünüyoruz. 

Buniın içiıı de Q şeyi yaşatmak, yaşatarak 
öğretmek istiyoruı;. Bugün tedrisatta öğ
retme bakımından eskilik ve yenilik 
meselesi öğretmek ve yaşatmak farkından 
doğuyor. Eski öğretmen; öğtetir, yehisi; 
yaşatır. Bugün his ve heyecan şekline 
girmiyen bir ders, kupkuru bir lakırdı 
dersidir. Çocuğu lüzumsuz yere zorla-

mak bottur: Hadi ne d~Y.ll.,~.ankt: 
ben bu denı anlatmadıııl mı) r diYe' fu.
manın manası yoktur. Çocuğa o~ ya· 

'6al :tı\ın~ biı zemberek gibi 
kur~ıiı)ıclır~ çofu\~ ancak yaşadığı bir .-=
yi ballandıra ballandıra anlatır, ve an
lattığı gibi de yazar!.. Malfunat yığını 
ile kafasını yük Muak lılşıyanlar, z.aval
lı gövdelerine hamnıallık yaptır.mlaı bu 
görüşün kurba.m değil midirled E.kiniu 
derin uleması yerine bugiinl az. bilen, fa
kat bu bildiğini İşe kalbeden insan İsleiı~ 
yor. Şunu da itiraf edelim ki, eski diye 
tavsif ettiğimiz öğretm~ prensibi, benü.ı 
eskimiş değildir. Aristonun: (Ahlaklı 
yetiştirmek için ahlak kaidelerini öğren

mek kafidir; fenalığı bilen fenalıktan 
kaçar.} .nazariyesine İnananlarımız da 
bilgisini öğretmek ... için nasihata baş vu
var. Bunun içindir ki fırsatı düştükçe ha
yatı öğretmek, okumayı öğr~tmek. y<ırt 
ruyoruz. Halbuki hayat ,öğretilmez, ya
şatılır, kıraat öğretilmez, okuma zevki ve
riljr, yurt bilgisi öğretilme+, yurdun ha
disebi yaşatılır. Bundaıı. ,sonra. (her de:s
te yaşama işinin nasıl yapılacağı konusu 
de.vam edecektir.) 
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M. Abaidc'dcn 

lO)R YflJ>~\lf'Jf DiA~R 

Onun saçlarından daha az kumral o
lan hulyalar gidiniz, arzularınızın sır sak
lıyan kokuları içinde her gün <<on na ne
şemi fısıldamak için İpek yelpazesi üzerin
de kendinize bir yuva yapınız! 

Size, iffetinin açmak lutfunda bulun
duğu bütün şeyleri görmeğe müsaade e
diyorum. Hatta, beyaz ve pembe zam-

Sabahın pırıltıları içinde, çimen, 
zümrütlerini ve topuzlarını diziyor. Gü
neşin şuaları, çiçek dolu kümeleri örten 
ince buhar tabakasını dağıttı. Yavaş ya
vaş evin önünde bulunan vazolardaki gü
zel çiçeklerin altınnıın canlandığı görülü
yor. 

Zakkum ağaçlarile füsunlaşmış tarh-

Coethe'den 

Enver Barlas 

haklarının parıltısı karşısında şaşkınlığa 

düşmenize bile izin veriyorum. 

Fakat eli, uzanmış olduğunuz İpek 

yelpazenin kanatlarını salladığı zaman, 
siz de ilahi kuşlar, kendinizi mestetmek 

ve şevklerimi takdis etmek İçin buselerini 

İçeceksiniz. 

ta, manolyalar üzerinde pembe ve seYimli 
şakrak kuşlar ufak, yavan bağırışlarile 

birbirini kovalıyorlar. Çiçekli yabani ya

seminlerin bu ışıklı pavyonunda, rüzga
rın bize getirdiği kokuya varıncıya ka

dar her şey, sanki ilahi bir eda ile, bizim 

neşemize tebessüm ediyor. 

KARTAl VI GUVIRCiN 

Genç bir kartal avını aramak İçin ha
valara yükselmişti. Derken bir avcının c,
ku ona rastlar ve sağ kanadının kirişini 
koparır. Kartal bir mersin ormanına dü
şer. Orada üç gün acı içinde kendini yer, 
orada üç uzun gece kendini ıstıraba teslim 
eder. Nihayet umumi deva, iyiliği seven 
tabiatin şifası onun elemlerini dindirir; O 
da, ormanın dışına doğru kayarak kanat
larını harekete getirir. 

Heyhat! Beyhude emek .. k&nadı bir 
kere kırılmıştı. Adi bir avı kovalamak 
için toprağın üzerine sürtünerek yürüyebi
liyordu. Derin bir teessürle ırmağın ke
narındaki mütevazi bir taşın üzerine ko
nar. Meşeye doğru, göklere doğru ba-

kışlarını yükseltir; ve bir damla yaşı o 
muhteşem gözleri ıslatır. · 

Bu esnada, mersin ağaçları arasında 
uçan bir çift güvercin onun yanına iner
ler, yaldızlı kumlar üzerinde cıvıldaya
rak İstedikleri gibi gezinirler, yanyana 
ırmaktan geçerler; ve, etrafındalarında 
gelişi güzel dolaşan kızıl gözleri, niha
yet, mahzun kuş üzerinde duraklar. Ken
disine tecessüsle karışık bir alaka ilham e
den bu manzara karşısında erkek güver
cin en yakın koruluğa doğru uçuşunu hız
landırır, mültefit ve dostane bir tavırla 
kartala bakarak: 

- Dostum, der, kederli görünüyor
sun, cesaretini topla. Bir kere etrafına 
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Emekli öt' Mehmet Dilelı::'i• defterinden : 

Köylerimizi Tanıyallm 
Gıravga z 

Öğretmen Tahir tarafından tedrisata 
lıaşlamıştır. Bu yıl, üstü, Eskişehir kire
miti ile örtülmüş; bu İş İ~İn 400 lira har
canılmıştır. 

Hastalıklar: Köyde hiç hastalık yok
tur. Köylü çok kuvvetlidir. 

Asaııatika: Beşkavak yolu üzerinde, 
büyük çayda eski bir köprü vardır. Taş 
ile yapılan bu köprü çok eskidir. Keza 
Karevli yolu üzerinde büyük bir köprü 
daha vardır. Köylülerce (Cenevizler) 
gününden kalma olduğu söylenmektedir. 
Köyde asarı vakfiyeden bir cami vardır. 
Oldukça muntazamdır. 304 ve 3 1 15 se
nelerinde iki defa tamir edilmiş, iyi bir 
şekle sokulmuştur; ne vakit yapıldığı ma
lum değildir. Bunun eskiden köy halkı 
tarafından yapıldığı sanılmaktadır. Asa
rıatika sayılacak halı ve kilim görülme
miştir. Cami avlusunda, «Veli deden 
İsminde bir şeyhin makberi vardır. Me
şelik içinde «Mustafa dcvriş)) İsminde bir 
kimsenin köylüye göre makberi ve san-

Sıtma, sarı humma, dank, kıleryös, 
tifüs, veba, uyku hastaıığı siper hum
ması ... 

İlerde yazacağım yazılarda insana 
arız olan illerleri ortadan kaldırmak 
düşüncesiyle muvaffakıyetli bir müca
deleye girişmek istenildiği takdirde kul
lanılması lanın gelen usulleri, kabil ol
duğu kadar pratik bir tarzda anlatmağa 
çalışacağım. Bugün saydığımız bütün 
hastalıkların menşei olan amilleri ortadan 
kaldırmak kabildir. Fakat, ancak, mu
vafık bir şekilde sıhhi tertibat almak su
retiyledir ki, biz, bu hakikatten istifade 
edebiliriz. Aşağıda gösterilen listeyi 
muhtelif tali kısımları ile birlikte icabet
tiği şekilde tetkik etmek lüzumunu göz 
önüne getirirsek bunun, öyle pek kolay 

iV 
Müniı Pamukçuoğlu 

dukası vardır. Köy !ünün buna karşı ma
nevi bir bağlılığı varmış, amma bugün, bu 
körükörüne bağlılık artık tamamiyle sön
müş gibidir. Köy haricinde «Hopa de
de)) tekkesi vardır. Üotü açıktır. Etra
fında meşe, palamut ağaçları bulunur. 
«Bunlardan ufak bir dal koparan, dede 
tarafından, şiddetli cezaya çarptırılır» 
şeklinde bir inanış varmış. Cumhuriyet 
devrinin, hurafeler ve tekkelerle yaptığı 
mücadeleler, saf halkı bu gibi kötü İna
nışlardan hemen kurtarmış gibidir. 

Köyün <(Ulum ini» mevkiindeki kaya
nın üstünde 1. 70 metre eninde ve 300 
metre uzunluğunda bir duvar harabesi gö
rölmüştür. Vaktiyle orasının bir istih
kam vazifesi gördüğü sanılmaktadır. Bi
raz ilerisinde T eslihan taşı denilen kaya 
ile Sarıbayır üzerindeki yüksek bir taşta 
ayni tarzda yapılmış 60 metre uzunlu
ğunda iki duvar bakiyesi daha vardır. 

Halkın işleri: Umumiyetle çiftçilik 
yap:lır. Koyun, davar, arı besl;yen de 

bir İş olmadığını anlarız. 
Mesela: lağım meselesi, su temini ve 

suyun evsafı, muamele görmesi, korun
ması, süprüntü toplanmusı, ve atılması: 
sivrisinek kontrol;,j ve im:1a mücadelesi 
sinek imhası, kemirici hayvanların imha
sı, süt için sıhhi tertib3t, gıda için sıh
hi tertibat, bina içinde boru işleri, binada 
ziya ve vaziyeti, mekteplerde sıhhi terti
Lat, sanayide hıfzıssıhh., mesire yerleri, 
yüzme plajları ve sıhhi tertibatı, dezen
feksiyon,. Umumi hıfzı<sıhhayı teşkil e
den bu listedeki her meseleyi birer bi
rer izah edeceğim. Gelecek yazımda cıla
ğım» meselesinden başlayacağım. 

Nazmi Özbek 
Burdur Sıhhat Direktörü 
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Sevgi ve saygılarımla hocam Ah
met Selçuk Köseoğlunun ebedi 
ruhuna ... 

Geceler seherleri onun alnında bulur, 
İyilikle yanyana, gündüzle beraberdir. 
lş•ksız dimağlarda kor/aşan alev olur, 
Jll~üsünün yolunda kültür saçan bir erdir. 

* Nam Ve şöhret değildir pak göğsünde çağlıyan, 
C özlerinin nurudur ruh bahçesine güneş. 
Odur biitün varlığı ( İnsanlık) a bağlıyan, 
Odur T anrrya yakın, odur meleklerle e; .. 

* Sefkatle kollarmı vatan uflwnda acur. 
Köy denen kutsi yeri can evine sindirir .. 
Cöııül yolunda gezer, bütün ruhlarda uçar, 
S•zl'.yan yürekleri, elemleri dindirir .. 

* Cerilm;ş bir yaydır o, inkılabm elinde, 
Oku yaşatan kuvvet, öldüren lwvvet değil. 
T oh sesi gezinirken seherlerin yelinde, 
Onu baba gibi sev, omırı önünde eğil ... 

ZEKİÖCAL 
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vardır. Tavukçuluk chemmiyetsizdir. 
Köy civarında sarı keçili aşiretinden bazı 
kafileler Kıravgaz taşına oturur, üç ay 
kadar eğlenirler. Bunlar, nüfusta kayıtlı ' 
yerli yürüklerdir. 

Mevsiminde keklik, tavşan, canavar, 
sansar, tilki avcılığı yapılır. 

Ehli hayvanlar: Koyun, davar, sığır, 
at, eşek beslenir. 

Maden yoktur. 

Akide ve ananeler: Ölülerine aş, 
helva yaparlar, bütün köylüye ve komşu 
köylerden de çağırdıkları misafirlere ye
mek yedirirler, mevlut okuturlar. Bu ye
mek, sıra ile vakti müsait olan kimse
ler tarafından uzun hazırlıklardan sonra 
yapılır. 
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M ilE 

Ak gerdana dizildim 
Ak inciydim ezildim 
J ster al İsler alma 
Ben alnma yazıldım 

3 
Beyaz giyme toz olur 
Siyah giyme söz olur 
Al, yeşiller giyelim 
Mııradımız tez olur 

5 
incidir parmakları 
Sedeftir tırrıakları 
Eller ne derse desin 
Yanıyor yanakları. 

7 
Denizin dibi kaya 
Cemalin benzer aya 
Sabır mecal kalmadı 
Günleri saya saya 

Mes'ul Müdürü: 
Diı Hekimi 

FEYZi BAYRAKDAR 

T oplıyan · M. Demirsoy 

2 
inci serdim güneşe 
Bakan gözler kamaşa 
Ben bir lopçuk gül isem 
Sen de bir top menekşe 

4 
Gökten elma düşer mi 
Cünderı yemek pişeı mı 
Sevip sevip ayrılmak 
Üzerine düşer mi 

6 
Kal'ada oturanlar 
Derdimi artıranlar 
Bana bir akıl verin 
Sevdadan kurtulanlar. 

8 
Pencereden bak da gel 
Hançerini tak da gel 
Hakikatli yar İsen 
Sular gibi ak da gel 

Yazı işleri Müdürü 

HASAN BARLAS 
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Tarih, Coğrafya, Yurt bilgisi 
Dil Kae elit 

Jllo. Kitabın adı o .. ldl oldutu Müellifi 

17 Anafartalar ku- Türk 
mandam Musta-
fa Kemal ile mü-
lakat 

18 Düveli İslamiye (A. H.) 
19 Meriyüttevarih 
20 Cihan tarihi 
21 Mufassal Türk 

tarihi 

29 Marmara cenubi .. .. 
havzası 

40 T . İstiklal müca- .. .. 
delesi konferanslar 

53 Ankara 
54 Sivas şehri 
85 Eclalüttin Hare-

86 Napolyon 

88 Cengiz Han 
89 İnkılabın ruhu 
90 Tiirk tarihinin a-

na hatları 
92 Deniş aşırı 
93 Mikelanj 
99 Madam 

5 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

R. Eşref 

Halil Etem 
Şamdani zade 
H. ç. Yeis 
N. Şemseddin 

Ziya Gökalp 

Erkanı harbiye 

Cevdet Kerim 

M. Calip 
R. Nafiz 
Necip Asım 
İ. Hakkı 
Ruşen Eşref 

Ali Naci 
M. Muzaffer 
Maarif V . 

Falih Rıfkı 
Namık İsmail 
B Avni 
Dr. Caliy Ata 
1. Alaaddin 

Nerede 
ııalıL buddıtı 

106 Devlet Mı. 

640 Devlet M .. 
509 Matbaaı Amire 
235 İs. D. Mat. 
221 İs. D. Mat, 

351 Is. Milli Mat. 

257 
Is. D. Mat. 

227 

66 
186 .. .. .. 
158 

865 .. 
286 .. 

78 .. 
73 

185 
61 .. 
53 .. 
52 .. 

186 .. 100 Büyük adamlar 
101 Viktor Hogo 
102 Büyük adamlar 
109 Pastalozzi 

1 T ezer Ağa loğlu 103 

117 Kütahya şehri Türk 
118 Tarih 1,2,3,4 
1 19 Tarih 1,2,3 
120 Büyük devletler 

ve komş~ hüku
metler 

132 Atatürk nezdinde .. 
bir elçilik 

183 Osmanlı ve Lozan .. 
muahedeleri 

194 Gazi ve inkılap 
196 Anadolu 
201 Türk sanatı (A. H.) 

1 
1 
4 
3 
1 

Dr. Halil Fikret 58 
İsmail Hakkı 308 Kütahya şehri K. 

T. T. T . C. 1130 Devlet Mat 

T. T. T. C. 306 Devlet Mat. 
Behçet ve 751 Is. D. Mat. 
F. Sabri 

General Shvil 96 İs. Ahmet Halit 

Reşat Ekrem 482 İs. Ahmet Halit 

Ali Rıza Seyfi 106 İs. Remzi Kitap. 
Reşat Nuri 154 Ankara Mat. 
Celal Eaat 228 

-1930 

1927 
1338 
1927 
1928 

1926 

1927 

1928 
1928 

1934 

1931 
1931 
1933 

1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 
1931 

H. E. 1932 
1933 
1933 
1933 

1933 

1935 



Dil 
So. KJtabın adı Cf'tldl 

202 Türklük ve Türk .. 
çülük izleri Türk 

207 400 sene evvel Yi- .. 
yananın Türkler ta
rafından muhasarası 

215 İskendcr 
216 Atinalılar ve Cum- .. 

riyetçiler 
217 Şimali Afrikada 

Türkler 
218 Ergani bakır ma- .. 

deni yatağı 
219 İyoıı medeniyeti ve ., 

Efe5 
220 Türkiytde haritacı ., 

lığın tekamülü 
221 T aıih bakımından 

beledivecilik 
229 Eti tarihi ve medc- ., 

niyeti 
230 Oomanlı devletinin .. 

kurulu~u 
231 Orta Auadoluda 

bir dolaşn.a 
235 Çamlar vt göller 

ülkesi 
236 Anadolu Selçuki 

!eri 

270 Yakın çağlarda 
Türk tiyatrosu 

271 İbnirrefik Ahmet 
Nuri 

273 Türk sanatı 
283 Üç medeniyet 
285 Oğuzlara dair 
308 Çemberlayn Ha-

tıraları 
309 Konyada Eti ta-

oınakları 

333 Bursa hanları 
334 Bursa hamamları 
340 Urfanın kurtuluşu .. 
342 Araştırma ve dü-

şüncelerim 
351 Türk tarihinin ana .. 

hatları 
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KM! dit Nf"l'fli~ St-reden 
oldutu Mil•lllfl qhl. ba111ıldı21 addlli tarihi 

Raşit Saffet 183 Arıkar. Mat. 1930 

Oskar 22 1929 

Haydar Rıfat 153 ist. Mat. 1935 
Haydar Rifat 81 .. 1935 

Aziz Samih 276 .. 1934 

M. Muzaffer 43 .. 1935 

Aydın Halkevi 18 Aydın H. E. A. H . E. 1935 

Aydın Halkevi 32 Aydın H. E. A. H. E. 1935 

Aydın Halkevi 43 Aydın H. E. A. H. E. 1935 

Dr. M. Şükrü 69 Ankara Mı. 1934 

Dr. M . .Şükrü 48 Ankara Mı. 1934 

Dr. M . .Şükrü 59 Ankara Mı. 1934 

iya Danı~man 78 Bolu H. E. B. H. E. 1935 

H F chmi T ugrul 95 İstanbul Mı. 1935 

T. M. Yaman 172 İs. A. İhsan 1935 
Relik Ahmet 133 İs. Kanaat Mı. 1934 

Ankara Halkevi 20 Ankara A. H. E . 1936 

Celal Esat 228 İst. Mat. 1928 
Ağaoğlu Ahmet 158 Türkocağı 1928 
Hü,eyin Namık 135 Ankara Mat 1935 
Hikmet Tuna 108 Ankara mat. 1936 

Gaffar 74 Konya Mat. 1936 

Bursa Halkevi Bursa HE. 
Bursa Halkevi 46 Bursa H . E B.H. E . 1935 
Urfa Halkevi 52 Urfa H. E. U.H.E. 1916 
K. Kemal Kup 80 İstanbul mat. 1935 

Devlet Matbaası 87 İs. D. Mat. 1931 



-3-

Dil Kae elli Nerede Nereden 
so. Kllabm adı eesldl oldda Mllelllfi uhl. buıldıtı ıreldltt larlbl 

385 Türk tarihi hak Türk ocağı 24 Türkocağı T. O. 
kında mütalealar 

359 Türk ve Türkçü- Re~it Saffet 187 Türkocağı T. O. 1930 
lük izleri 

360 Cermanyı; Cami 52 Türkocağı T. O. 1930 
363 Boğazlar meselesi .. Süleyman Kani 96 İst. Akşam Mat. 1936 
365 Ed:son Süleyman Kani 157 İst. Akşam Mat. 1931 
366 Ankara Burhan Belge 317 Ankara 1936 
413 Arşiv nedir? Aankara H. E. 21 Ankara H. E. A. H. E. 1936 
415 Osmanlı müellif- (AH.) Mehmet Tahir 327 İsi. Mat. 1934 

leri (3 üncü cilt) 
422 Lozan Dr. Münip 27 Ankara Mat. 1936 
444 Tarihteki garip va- ,, S.Ali 269 Ankara Mat. 1936 

kalar 

445 Acun gençlik ör- Nazım Turunç 92 İst. Mat. 1935 
güteri müsellah 
uluslar 

447 Türkiyede 935 yı- .. Remzi Uğuz 35 İst. Mat. H. E . 1936 
lındaki işler 

450 Müzeler tarihi Remzi Kitabevi ili İst. Remzi 1936 
451 Topyekun harp General Ledon 236 Ankara Mat. 1936 
452 Balıkesir coğraf- C. Refik Orkan 62 Balıkesir H. E. Balı. 1936 

yası 

Öğ . A. Şerif 455 Erzurum tarihi, a- ,, 261 Erzurum H E. Erzur. 1936 

nıtları, kitabeleri 
468 Alman felsefesi 

tarihi 
469 Edebiyat tarihi 
494 Ponpeinin son 

günleri 
496 Kcnyada eski 

izerler 
504 Diyarbakır tarihi 
545 Birnnsın •on gün-

!eri 
546 Balıkesir ~chir 

hayatı 
550 Bugünkü Türkiye .. 
560 Arkeoloji kılavuzu .. Ziya ,Şölen 

1937 560 İnkılap tarihi Mu. O. Kemal 32 Elaziz H. E. 
570 Zongulcfoğın milli Z .. mgul. H. E. il Zonguldak H. E. 1937 .. 

idareye kavuştuğu 
gün 

1937 575 Halkevinden köye .. A. Naim 20 Zonguldak H. E. 
1937 

576 Laodikya (Yunan ., Akçakoca 78 Denizli H. E. 
lılardan Selçukların 
inkırazına kadar) 
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Dil Kac cilt Nerede Nereden 
No. Kitabın adı çesldl oldutu Müelllfl sahi. basıldıtı ~eldltl tarihi 

584 Ege kılavuzu İzmir 756 İzmir H. E. 1937 
585 Otomobille Av- D. N. Rifat 48 lsı. H. E. 1937 

rupaya seyahat 
İzmir H. E. 594 Bergama kermesi 

" 
Bergama H. E. 70 Ber. H. E. 1937 

597 Tarihte Edremit T. Babaoğlu 169 Edr. H . E. Edr. H. E. 1937 
şehri 

598 Miladın 16 ıncı H. T. Dağlıoğlu 69 G.An. HE. G.A. HE. 1937 
hic!i X asırda 
Antep 

599 Halebin en eski H. T. Dağlıoğlu 28 G.J\n. 1-1.E. G.A. 1-1.E. 1937 
tarihi 

620 Adana Cumlıuri- Adana Halkevi 81 /1.dana H.E Ad. H.E. 1937 
yetten evvel ve 
sonra 

623 Balıkesir civarında ,, Kamil Su 188 İst. H E Balıkesir H. E. 1938 
Türk ve Türkmen-
ler 

625 İngiltercnin hü- (AH.) Hüseyin Cahit 393 İsı. H. E. 1937 
kumeti 

626 İngilıerenin hü- 2 422 İst. 1-1. E. 1937 
kum eti 

627 İngilterenin hü- 2 409 lsı. H . E. 1937 
kum eti 

628 lngilıerenin hü- 4 399 İst. H. E. 1937 
kumeti 

629 İngilterenin hü- 5 390 İst. H. E. 1937 
kumeti 

638 Asri demokrasiler ,, ,, 4 332 İ st. H. E. 1925 
675 Timür ve te- 1 M. Rahmi 107 İst. H. E. B. M. M . 1939 

zevvücat 
676 Büyük milletler H U Satı Bey 64 1329 

Japonya, Almanya 
708 Belleten Türk T. T. K. 606 Ankara Türk T. K. 1937 
718 Nuseyriler nusey- Hasan Raşit 63 Ankara 1938 

rilik H. 
728 Mufassal Hatay AF. Türkmen 644 i sı. Hatay 1937 

tarihi 
730 Atatürkün nutku 3 C. H. P. G. 1010 ist. İ sı. 1927 

Sekreteri 
736 İlham kaynağı Azcrbeycan 35 1918 

C. H. P. 
744 Uygurlar Uygur Balıkesir H. E. 39 Balıkesir Balıkesir 1938 

medeniyeti Kamil 
745 Plevne müdafaası 1 Nreddin Artanı 186 Ankara 1938 
7 46 Şimali Afrikada 

2 Aziz Samih 478 İ st. Mat. 1937 747 Türkler 





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

	Untitled.FR12
	Untitled.FR12_Sayfa_01
	Untitled.FR12_Sayfa_02
	Untitled.FR12_Sayfa_03
	Untitled.FR12_Sayfa_04
	Untitled.FR12_Sayfa_05
	Untitled.FR12_Sayfa_06
	Untitled.FR12_Sayfa_07
	Untitled.FR12_Sayfa_08
	Untitled.FR12_Sayfa_09
	Untitled.FR12_Sayfa_10
	Untitled.FR12_Sayfa_12
	Untitled.FR12_Sayfa_13
	Untitled.FR12_Sayfa_14
	Untitled.FR12_Sayfa_15
	Untitled.FR12_Sayfa_16
	Untitled.FR12_Sayfa_17
	Untitled.FR12_Sayfa_18
	Untitled.FR12_Sayfa_19

	fatih



