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H AL K E VL ER İN İN D O Ğ U ŞU

Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği dev ri mle rin iki temel özelliği var. Bi rincil özelliği devri mleri
evri m sürecinde , kült ürünü yaratarak kurumlaştır mış
ol masıdır. Bu i ki özelliği bir araya getirebilmiş bir
başka devri me uygarlı k tarihi tanı k ol muş değil.
Sovyetler Birliği, Çar lık Rusya’sının kültür ünü yad sıdı, fakat kendi ideolo j ilerinin kültürünü ya ratama dılar. O yüzden,75 yı lda yı kı ma uğradı . Ne Push kin
gibi bir şair ne de Dosteyevsky, Turgeni yev, Ni ko layevic Tolstoy, gibi romancı ya ratama dılar. Ünlü
öykücü Cengi z Ayt matov ise on lardan değil,
bizlerden biri. Bolshoy Theater ile övünemezler,
Çarlık Rusyası’nındır o ünlü sanatsal kurum.
Sovyet Devri mi gerçekleşir ken dünyaya gelen ve
1972 yılında Nobel ödülü alan Solj enitsin ise
1974’de 52 yaşındayken ül keden sınır dı şı edildi.
Sovyet Rusya, çağın değişi mi ne ve de özeleştiriye
kapalı, sosyali zmin k ültürünü de yaratamadan yaşla narak yı kı ma uğradı.
Oysa, Mustafa Kemal , öğretisinin kültürünü yarat tığı
içindir ki, tüm karşı dev ri m çabalarına kar şın, top lumu kucaklayan kült ürünü yok edemediler O kültü rünün ku rumlarını çökerttiler fakat o çökelti nin için deki kültürünü ulusun bağrından söküp atama dılar.
Mısır’lı bir Tarihçi nin dilimi ze çevrilen “İslam DüŞünce Tarihi” adlı kitabın dan bir alıntıyı sizlerle
paylaşmak isti yorum:
Kitabının yazarı M. M . Şerif di yor ki;
Devletler doğar ve ölürler, fakat kültürler i, farklı
dalgaların karış ığı sular gibi hiçbir zaman orga nizmalar gibi doğup ölmezler. Eski Yunan, devlet
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olarak öldü, fakat ölümden sonra büyük bir Yunan
kültürü dünyaya yayıldı ve hala Av rupa kültürü’
nün içinde yaşamaktadır.
( K a y na k: M. M. Şer i f, İ sl a m D ü ş ü n ce si T ari h i, cil t 1 ;
T ürk çe b a s k ı nı n ed i tö r ü: M us ta f a Ar ma ğ a n, İ n s a n Ya y.
İst a nb ul,1 9 9 0 ,s.2 0 )

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlının enkazı üze rinde
çağdaş bir devleti kültürüyle birlikte yarat mıştır:
Misak-ı Milli sınırları içinde devletin ku şattığı ulu sumuz, tarihini bil meli, öğrenmeli ydi. Türk Tarih
Kurumu o nedenle kur uldu. Eğer Hammer olmasaydı
bizler Osmanlı tarihini öğrenemeyecek tik. Çünkü Os manlı son 300 yıl kendi tarihini ya şamamış Batı’nın
ona yaşatt ı ğı tarihin altında ezile rek kendi kendisini
dış borç yükü altında yok oluşa sürükle miştir.
Ulusumuzun Osmanlı’nın yasakladı ğı kendi dili
Türkçe’ yi öğrenmeli ydi. Türk Dil Kurumu o amaçla
kuruldu.
Yalnızca Şeyhülislam’ ın denetiminde Camide bir ara ya gelebilen ve başka me kanlarda bir araya gel mesi
yasaklanan ümmet, uluslaşmalı bir araya gelebilme liydi. 19 Şubat 1932 günü “Hal k Fır kası Genel Sekre teri” Recep Peker ile Dr. Reşit Ga lip’in yaptığı ko nuşmalar kuruluş ama cını açıklayan önemli belg eler dir. Genel Sekreter Recep Peker Hal kevleri nin kuru luş amacını o gün şöyl e açıklamıştı:
Bu asırda millileş mek için, milletçe kitleleşmek i çin, mektep tahsilinin ya nında ve ondan sonra
mutlaka halk terbiyesi yapmak halkı bir arada ve
birlikte çalıştırmak esasının kurulması lazımdır.
Gençlik mütemadiyen yetişen ve ye tiştiren bir ça lışmanın içinde yaşatıl malıdır.
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Bu konuşmasında önemli i ki noktaya değinmekteydi
O: Anadolu’ muz insanı birbi riyle ilişki kurabilmeli
ve ortak kültürünün ürünlerini se rgileyip geliştirme liydi. Ümmetin uluslaş ması ancak böyle sağlana bile cekti. Hal kevlerinde bir araya gelen gençle rimi z ye tişecekler ve kendilerin den sonra gelenleri de yetişti receklerdi.
Cumhuriyeti mi zin kuşattığı ulus sanayileşebilirse,
ancak o zaman kendi yazgısının ken di emeği ile bi çimleneceğini öğrenecekti . Sanayileşe medikçe, emperyali zme karşı kendisini nasıl savunabil irdi. Kırsal alan gençleri sanayi ürünleri olan çi mento, demir,
cam, toprak, kum çakıl, kireç, harç, beton ve beton yer ile tanışmalı , bunları kullanarak üç boyutlu bir
yapıyı ortaya çı karabilmeli ydi. Köy Enstit üleri bu
amaçla ku ruldu. Öylel ikle, kırsal alan gençl eri kendi
emeği ve o emekten doğan bil gi biri ki mi yle kendisi nin gerçekleştirdi ği Okul adın daki üç boyutl u yapıda,
ud ile, keman ile flüt ile, resim ile birlikte bir arada
ortaklaşa beceri edin meliydi. Kendi kişili ğinin ken disine ait olduğunu kavraması, doğacak sanayinin
içinde yer alabil me sini sağlayarak Anadolu’ da başla yacak olan sanayileşme devri mi nin öncülü ğünü üst lenecekti Köy Enstitüleri.
Köy Enstitüleri’ni eği tim içinde iş, iş içinde eğiti m
olarak tanı mlamak ger ekli olsa bile eksi k kalır. Ana dolu, Köy Enstitüleri aracılığıyla tarı m topl umundan
sanayi toplumuna dönüşüm sürecini yaşa maya başla yacaktı.
Özetlediği m bu 4 kur um, Kem alist devrimlerin halkla birlikte hal kın içinde doğ masını sağlayacak öncü
kuruluşlar oldular. Sanayileşme kültürü böyle doğa cak ve emper yali zme karşı Mustafa Kemal Atatürk’
ün ya rattığı ulusal bilinç kendisini koruma nın araç 4

larına böyle sahip çı kabilecekti. Bu 4 temel kurum,
“Ulus Devlet”i yaratan öncü kuruluşlar oldu lar.
Özetle:

. Türk

Tarih Kurumu ’nun öğretisiyle Tarihimi zi
tanımamı z
. Türk Dil Kurumu ’nun bul guları yla Türkçe
düşün meyi öğren memi z,
. Halkevleri nde bir araya gelerek ortak ulusal kül türü
yarat mamı z,
. Köy Enstitüleri ile sanayi sekt örünün araş gereç ve
ürünleriyle tanış mamı z, gerekli ydi.
Çağdaşlaşmanın temel i bu 4 kurumu, uluslaşmanın
aynı zamanda 4 boyutunu bir arada, kendi t arihimi zi,
kendi dili mi zi, kendi kültürü müzü ve kendi sanayi mi zi yarat ma nın öncüler i oldular, birbirlerini tamamla yan bir bütün oluştu rdular.
Hal kevleri ’ne gereksi ni mi Mustafa Kemal, 1921 yı lında T B MM ’de yaptı ğı konuşmasında şu sözleri yle
betimlemişti :
Ulusal egemenliği yansıtan Hükümet’tir.
Bizim Hükümetimizi tanımlamak gerekirse,
halk hükü m etidir..
O nedenledir ki, T B MM ’nin 99’uncu birleşiminde
(18.11.1920) bu sözünü n gereğini “Halkçılık Programı” ile Meclisin kararına sundu. Hal k, bir araya gele
rek birbirlerini tanıyı p ilişki kur mal ı ydı. Hal k’ı bir
araya getiren evleri ol malıydı. O nedenle 1930 yı lında Samsuna 2. gelişinde gençlere şunları söy lemiş ti:
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Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmak, bilhas sa sizin vazifenizdir. Halkçılığın ne oldu ğunu, esaslarını, neden ibaret bulundu ğunu halkçıların
halka ne gibi vazifeler deruhte etmek mecburiye tinde kalacakların ı madde madde izah et mek lâ zımdır. Cumhuriyeti, onun icaplarını yüksek sesle
anlatın. Cumhuriyet prensiplerini sevdiri niz.(Kaynak: Tür k Yurdu der gisi, 1930, s.37).
Başbakan İsmet İnönü de 19 Şubat 1932 günü Hal kevleri’nin açı lışında amacın ne olduğunu şu sözle riyle açı klayacaktı:
Silah kuvvetinden, her türlü cebir ve madde kuv vetinden daha müessir olan nokta, bizim itikadı mıza
göre Halkevleri gibi müesseselerdir. Fikir lerle bütün millet içinde, mil lî hayatın kazana cağı beraberlik, yükseklik ve sağlamlıktır. Her silahtan üs tün olan budur.
Hal k Fır kası Genel Sekreteri Recep Peker de o gün
Hal kevlerinin işlevini şöyle özetlemiş :
Milliyetçilik için, milletçe kitleselleşmek için mek tep tahsilinin yanında ve ondan sonra da mut laka
halk terbiyesi yapmak, halkı bir arada bir likte çalıştırmak esaslarının kurulması lâzım dır, demişti.
Osmanlı devletinde halk günde beş kez ancak Ca mi’de i mamın deneti mi altında namaz kılarak bir ara ya gelebil mekteydi. İslam’ da her gün beş kez topluca
namaz kıl mak koşul olmamasına karşın, Os manlı
devleti, kendi güvenliği için, günde beş kez halkı na maz bahanesi yle gözetim altında tutuyordu. Cami dı şında halkın bir araya gel me si olanağı öyle likle
önlendi. (Not: Hûd Suresinin 114. Ayetinde “gündü zün i ki tarafında gecenin yakı n sa atında namaz kı l”
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hükmü dışında 5 vakit namaz kılın ması koşuluna
rastlanmaz.)
Ümmet kültürünün yerine ulusal kültür Halkoda la rında yaratılacaktı. 1932 yılında ilk kez 14 adet
Hal kevi kuruldu ve hı zla gelişti. O sayı 1935’ te 55’e
1940’ta 279’a yüksel di. Gerçekten Hal kın okulu ol muştu Hal kevleri . Ör neğin 1935 ’te kitap sayısı 39
386’ ya yüksel miş ve 160 573 kişi kitap okumuştu.
1941’de kitap sayısını n 419 250 ’ ye çı ktığını ve 2 461
818 kişinin (nüfusun %20’sinin) ki tap okuduğunu gö rüyoruz. Kitap başına okur sayısı Ankara’da 1, Konya’da 4 İstanbul’da 6 iken Bitli s’te bu oran 29 , Kayseri’de 14’ e ulaşmıştı . İstanbul’da 1 kitabı 6 kişi o kur ken Bitlis’te 29 kişi okumaktaydı. Anadol u’nun o kumaya öğrenmeye susamışlığının göster gesiydi bu.
Bir gün gelecek; Anadolu’nun okuyup düşün mesini
önleyecekti , kolay yönet mek için adı demokrasi olan
parti.
1932 yılında Hal kevl eri kurulur kurul maz 14 Hal kevinde 500 konferans gerçekleştirildi.1940 ’ta 379
Hal kevinde konferans sayısı 5000’e yük seldi. 1933’te
350 müzi k şöleni düzenlenirken 1940 ’ta 1200 müzi k
şöleni düzen lendi. Halkevleri kendi , sanatçısını ken disi yarat mayı başar mı ştı. Ne var ki karşı devrim pu suda bekliyordu .
Karakol Olan Halkevi
1952’nin bir kış günü, Si vas’ ta Tren yolcul u ğu sona
erdiğinde Tokat üzeri nden Ni ksar’a gidebil mek için
ertesi günü beklemek gereki yordu. Hal kevi, kentin
dışında kâgir tek katlı bir binadaydı ve taş döşe meli
koridorun ucunda soldaki geniş oda kü tüphaneydi.
Metal çerçeveli gözlüğünün üzerin den bakan yaşlı ,
ince yüzlü kişi elini uzatır , “Bu ki tabı oku..” derdi
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bu dizeleri yazan genç adama. 1938 sonrası her yaz
ve kış okul tatilinde zamanını Ni ksar’da ge çiren bu
genç adamı tanı yordu Kütüp hane yöneticisi ve O’nun
hangi kitabı oku yacağı na kendisi karar veri yordu.
-Ali Nej at efendi bu ki tabı oku.
Aralarında konuya merak birli ği ol uşmuştu.1952’nin
o kış ayında Ali Nej at kullanmaya başladı ğı gözlü ğün
buğulu camı ile çevreyi göreme den kendi sini kitap lıkta bul muş ve masa ya yaklaştı ğında.
-Bugün bana hangi kitabı vereceksin, demişti.
-Ne kitabı lan, ben mi verecem git al, sözüyl e irkildi .
Camları buğulu gözlüğünü çıkardı ve yanlı ş geldi ği
kanı sıyla,
-Hal kevleri, di ye mırıl dandı.
-Bura karakol şi mdi.
İçeri ye çağırdı ğı kahve rengi çul gi ysi li adama bağır dı:
-Bu adam kitapları alacak, götür onu.
Kahverenkli çul elbiseli adamla alt kata indi ler . Elin de kürek vardı adamın ve ağaç kabuğundan örülü
kocaman sele. Bodrumda binlerce kitap yı ğılıydı. Ki tapları kürekle seleye doldurup yakıl ması için gö türen şoför yamağı sanmışlardı Ali Nej at’ı !
6.8.1951günü T B M M ’nin 109’uncu birleşi minde Hal k
evlerinin kapatıl ması nı öngören yasa tasarısı görüşül meye başlandı. CH P Genel Başkanı İsmet İnönü
konuş masın da: Bu tasarı , hukuk prensiplerin e, insan haklarına, Cum huriyetin itibar ına kastetm ek tedir, demiş ve şunları vurgulamıştı :
Halkevleri, bu memleketin büyük bir ihtiyacına ce vap veriyordu. Vatandaşları ayırıcı değil bir leşti8

rici bir kültür birliği içinde yetiştiriyordu. Toplanma yeri, mütevazı kütüphanesi ile her türlü iç timai hizmetleriyle güzel s anatlar terbiyesi için
bir merkez oluyordu… Toplu hayata yüzyıl lardır
alışmamış cemiyetimiz için, kadın erkek konf erans,
konser ve aile toplantıların a olanak vermiştir…
Halkevlerinin lağvı yersiz, haksı z bir yıkımd ır.
Gerçekten Hal kevlerinin kapatıl ması yla yeti nilme miş
12 Eylül 1980 günü de düşmanca saldırı ya uğramış tı. Kitapları toplatılmış, yok edil miş , araç -gereçleri
ve binaları tahrip edil mişti. Foto ğraflar, bu saldırıların vahşetini kanıtlıyor.
Ha lk ev l e ri K ap at ı lm a mı ş , Sa ldı r ı ya Uğ r am ı ştı .

Hal kevleri ve Köy Enstitüleri eğer karşı devr imin ga zabına uğramasaydı, ülkemi zde bugünkü kültür yoz laşması söz konusu ol maz ve si yasal iktidarl arın üye lerinden ki mileri T B MM ’ nin kapısından i çeri gire mez ve girebilenler de ancak bulaşı kçı olurlardı.

12 Eylül 1980 Kenan Evren darbesi sonucu,
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Ulus’taki Hal kevi merkezi tahrip edildi.

Hal kevleri Genel Mer kezinin ser vis aracı da
saldırıdan payını al mı ştı
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Ulusta otopar k yapı mı için Hal kevleri
Genel Mer kez binası yıkıl mış tı !

Eşyalar ve Atatür k foto ğrafı parçalanmı ştı.

Hal kevi Genel Mer kezindeki kitap ların dur umu
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Zonduldak-Kili mli Hal kevi de tahrip edil mişt i .
1987’de o hal kevini bu durumda tesli m alabildik.
Fo to ğr a fla r: Al i N ej at Ö lçe n
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