




B u vatanın asırlardanberi muhtaç olduğu şey, vatandaşların tek bir aile 
gibi toplanarak orada vatanın ilerlemesine medar olacak esaslı faaliyetleri 
beraber tanzim etmeleri ve beraber takip ve tatbik etmeleridir. 

H a l k e v l e r i bütün vatandaşların müşterek malıdır. Halkevlerimizin 
temiz, feyizli ve ilerler bir halde o l m a s ı ; bütün devlet memurlarının, 
vatandaki bütün entellektüel sınıfın, bütün ilerlemek isteyen unsurların 
müşterek malı, müşterek vasıtası oluşundadır. 

İsmet İnönü 
(22 Şubat 1934) 





H a l k e v l e r i v e H a l k o d a l a r ı 

C umhuriyet Halk Partisi'nin, yurt içinde inkılâp ve sosyal iler
leme hamlelerini ve hareketlerini daimî surette ayakta tut
mak ve geliştirmek maksadile kurduğu Halkevleri bu yıl onun

cu yaşına yetişmiş bulunuyor. Gerçekten, ilk Halkevi 1932 yılında ku
rulduğuna göre aradan 10 yıl geçmiştir. Diğer kardeşlerine ağabeyl ik 
etmiş bu ilk Halkevleri'nin adlarını burada tekrar edelim: Afyon, Anka
ra , Aydın , Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Eminönü, Es
kişehir, İzmir, Konya, Malarya, Samsun. 

1932 yılının Şubatında açılan bu Halkevlerinden sonra, bir yan
dan Parti'nin, bir yandan da mahallî istek ve ihtiyaçların inzima-
mile her yıl yenileri açılmak suretile bu kurumların sayıları arttı. 1940 
yılındanberi açı lmaya başlanan Halkodaları ile birlikte bu kurumlar 
memleketin her bucağına yayı lan hayırlı birer küitür müessesi oldular. 

Hayırl ı d iyoruz; çünkü bu kurumların çalışma konularına ve bu 
çalışmalarla muhitlerindeki uyanık insanlara sağladığı imkânlara ba
kılırsa bunların çok hayırlı ve faydalı olduklarında şüphe edilmez. 
Bundan başka bu kitapçıkta maddî eserlere dayanılarak verilmiş ma
lûmat ta bu kurumların faydalarının canlı bir delili olsa gerektir. 

Halkevlerinin çalışma konuları nelerdir? Halkevlerinde birer şube 
ve kol olarak gösterilen bu çalışma konuları: 1) Dil ve Edebiyat, 2) Gü
zel Sanatlar, 3) Temsil, 4) Spor, 5) Sosyal Yardım, 6) Halkdershaneleri 
ve Kurslar, 7) Kütüphane ve Yayın, 8) Köycülük, 9) Tarih ve Müze 'd i ı . 

Bu başlıklar yalnız çalışma bölümlerini ifade eden kelimelerdir. 
Bu bölümler içinde Halkevlerine ne kadar geniş çalışma sahaları 
açılmış olduğunu anlayabilmek için çalışma talimatnamesini okumak 
veya daha iyisi bu kurumların çalışma muhitlerine girmek gerektir. 

Halkevleri, hiç şüphe yok, bir teşkilâttır; ve her teşkilât gibi bir 
nizamı, bir disiplini ve bir yoğurması vardır. Ancak, bir çok teşkilâtlar

da olmıyan büyük vasfı, vatandaşların yetişmesine en bol imkân ver
me vasfıdır; ve bunun içindir ki, İdare ve Teşkilât Talimatnamesinin bir 
maddesinde: 

"Halkevler i , bütün devlet memurlarının, vatandaki bütün entellektü-
el sınıfın, bütün ilerlemek isteyen unsurların müşterek malı ve müşterek 
yetişme vasıtası olduğuna göre, Halkevleri 'nin her hangi bir muvaffa-
kıyetsizliğinden doğacak her hangi bir mesuliyet, birinci derecede o 
muhitteki bu elemanların boynundadır. „ denilmektedir. 

Bu tek madde dahi, bu kurumların adlarının ifadesi gibi halka ne 
kadar yakın ve sokulgan kurumlar olduklarını göstermeye kâfidir. 

Parti, gerek merkez ve gerek vilâyetlerdeki teşkilâtı ile bu mües
seselerin maddî ihtiyaçlarile yakından ilgilenir, azamî imkânları kolla-
yarak binalarını yapar , maddî vasıtalarını arttırır, manevî sahada 
Partinin hükümetle birlikte hiç bir yardımı ve teşviki esirgediği yoktur. 
Umumî manzara şunu gösteriyor ki, aranan ve sağlanan bütün imkân
larla halkın bu kurumlara karşı ilgisi artmaktadır. Bu kültür kurumla
rından faydalanmak ve bu kurumlara faydalı olmak şuuru yayılmak
tadır. 

En geniş nisbette bu kurumlar halk şuurunun ve halk faaliyetinin 
merkezi oldukça, gayeye, d a h a çok yaklaşılmış olacaktır. 

Halkevlerinin hele son 5-6 yıllık çalışmalarında göze çarpan halk 
bilgisi sahasındaki çeşitli gayretler bu Umut'u çok kuvvetlendiriyor. 
Halkevlerinin çıkarmakta oldukları mütevazi dergiler, a lâkadarlarınca 
takdir edilmektedir. Bu takdirlerin sebebi, bu dergilerin muhitlerini her 
bakımdan incelemeye, tanımaya ve tanıtmaya çalışmalarıdır. Sâde 
yazı alanında değil , Halkevlerinin ve Halkodalarının bütün çalışmala
rında, okumuş okumamış bütün vatandaşların el birliğile bir birlerinin 
değerlerini tanımaya ve tanıtmaya çalıştıklarını görmek, ne sevindirici 
bir manzaradır. 
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Dil ve Edebiyat Şubeleri 

Halkevleri'nin geçen yıl lar, yalnız sayıları değil , şubelerinin 
verimleri de artmış bulunmaktadır. Her çalışkan Halkevi'nin 
her açık şubesi, yıl geçtikçe daha tecrübeli, daha metodlu, 

daha esaslı çalışmak imkânlarını aramış ve bulmuştur. Edebiyat ve Dil 
çalışmalarının bazı yerde ayrı merak ve istidatlara bağlı tarih gayret
lerini gölgede bıraktığı, tarih işinin ayrı bir mevzu olarak lâzım oldu
ğu şekilde işlenmediği görülmüş ve bu iş, bu şubenin uhdesinden al ı
nıp Müze Şubesi'ne ilhak edilmiştir. Bu it ibarla, bu şubelerin 10 yıllık 
çalışmalarını anarken tarih işlerinden bahsetmiyeceğiz. 

Bu şubelerin en mühim faaliyeti Konferanslar ve Törenler tertibi
dir. Konferansların mevzularını intihapta, konferansçıları seçmekte ve 
kalabalığı toplamakta her Halkevi diğerlerinin tecrübelerini haber 
alıp faydalanarak daha esaslı ve verimli tedbirler almanın yolunu bul
muştur. Artık Halkevler inde konferans, müsamere, konser, temsil gibi 
cazip vasıtalar, bir sıkıntı olmaktan çıkmış, başlı başına alâka toplı-
yan, kalabalığı çeken ve telkin vazifesini tam yapan bir unsur haline 
gelmiştir. Asırlardır "Söz Gümüş ise, Sükût Altındır,, diyen sakat Os
manlı terbiyesinin tesiri altında şehir ve kasabalarımızda Halkevleri '
nin açılışındanberi "söz,, e haysiyet ve itibarı iade edilmiş bulunmak
tadır. İlk zamanlarda yalnız Halkevi reislerinin ve mahdut elemanla
rın söz almakta olduğu görülmüş, fakat gitgide konferansların sayısı 
ile birlikte konferansçıların adedi de artmıştır. Şimdi Halkevi'ne hiç 
mübalâğasız, her bilgili ve imanlı vatandaşın konuştuğu Kürsü'dür de
nebilir. 

Merkez muayyen fasılalarla neşrettiği "KONUŞMALAR,, adlı bir 
broşürle Halkevleri 'nde verilmiş konferansların en güzellerinden beş-
onunu yaymakta, yeni Konferans Şemaları vermekte, ve ayrıca Halk
evler ine bütün çalışma şubelerinde yeni imkânlar ve ufuklar göster
mektedir. 
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Halkevi muhitteki İstidatları, Konferansları, Müsamereleri, Hasbı
halleri, Dergileri ve Törenleri sayesinde bulup meydana çıkarır, iyi ve 
doğru yola sevk eder, Besliyen ve büyüten bir Mürşit olmaktadır. 
Halkevleri Toplantı larında ve Dergilerinde tanınan, bulunduğu muhit
te isim yapan ve bu suretle büyük Dergilere ve muhitlere intikal ede
rek bugün Edebiyatımızın hakikî ümitleri haline gelen bir çok gençle
rimiz vardır. 

Bulundukları yerlerde Türk Dil Kurumu'nun bir tabiî üyesi halinde 
işliyen bu Şubeler, Güzel ve ö z Türkçe'nin yayılmasında, sevilmesinde 
ve benimsenmesinde başlıca âmil olmuşlatdır. Muhitlerinde - yazı di
line yabancı dilden alınmış bir çok ıstılahlar ve tâbirler yerine - eski-
denberi kullanılmakta olan sözleri bulup teklif eden, yazıp yayan ve 
tutturmaya muvaffak olan Evlerimiz vardır. Halkevleri Dergileri yıllar-
danberi elemanlarının değişmesine, baskı işlerinin güçleşmesine rağ
men çıkmıya devam etmekte ve gittikçe içindeki yazıları olgunlaştırıp 
güzelleştirmektedirler. Bu Dergiler; çıktıkları muhitlerin istidatlarından, 
imkânlarından, âdetlerinden, ananelerinden, sanatlarından ve tarih
lerinden haber vermek suretile okumıya ve aramıya meraklı insanları
mıza en güzel ve en salahiyetli bir yardımcı o lmakta; hem muhitlerinin 
hem Halkevi çalışmalarının birer sadık aynası vazifesini görmekte 
devam ettikçe rağbet ve ehemmiyet kazanmaktadırlar. Bu şubelerin 
gayret ve müdahaleleri sayesinde birçok şehir ve kasabalarımızda 
Ulusal Bayram günleri ve Büyükleri Anma Törenleri birer "Beylik içti
ma,, olmaktan kurtulmakta, birer manâlı ve heyecanlı halk toplantısı 
olmak vasfını hak etmektedirler. 

Hülâsa: Halkevleri'nin Dil ve Edebiyat Şubeleri'ni, 10 yıllık mazi
leri içinde dikkatli ve tarafsız bir gözle inceliyecek olursak, Halkevle
ri'nin yalnız bu şubelerile yapmış oldukları hizmetlerin açı l ışlarından 
büyük maksat ve hikmeti takdirle tasvip için kâfi gelebileceğini mem
nuniyetle müşahede ederiz. Kaldı ki, Halkevleri'nin bu şubelerden da
ha geniş çerçevede çalışıp daha müsbet neticelere varan şubeler i 
mevcuttur. 



Güzel Sanatlar Şubeleri 

C umhuriyet Halk Partisi, yığınların terbiye ve yükselmesinde 
Güzel Sanatlar'ın birinci plânda geldiğini çoktan kabul et
miş ve Halkevler inde bu işin ele alınıp işlenmesini Güzel 

Sanatlar Şubelerine bırakmıştır. Merkezden en çok yardım gören, en 
çok direktif alan ve en çok verimli olan şubelerden birisi de budur. 

Resim kabiliyetinin mahdut büyük şehirlerin münevver insanların
da inkişaf etmesi, bu sanat şubesine millet mikyasında meyvelerini ver-
dirmiye tabiati le kâfi gelemiyeceği için, Parti, yalnız Ressamları mem
leket turnesine çıkarmakla, meşhurların sergilerini himaye etmekle ik
tifa etmemiş, memleketin her köşesindeki Resim Amatörlerinin Halkevi 
gibi çalışacak yerlere ve vasıtalara kavuşmasını temin ettikten baş
ka Mükâfatl ı Sergiler de iertip eimistir. Bediî zevki uyandırıp besle
mekte büyük rolü olan fotoğrafı da ele alan Parti, hemen her Halke-
vi'nde yılda bir defa olsun Fotoğraf Sergileri açılmasını teşvik etmek
te bulunmuştur. Bazı büyük Halkevleri birer Resim ve Heykel Kursu 
açmıya muvaffak olmuştur. Buralarda yetişen bazı gençlerimizin ileri
si için ümitler verdiği memnuniyetle tesbit edilmiştir. 

Halkevler inde musiki faaliyeti, umulmıyan inkişaflara mazhar ol
muş, Garp sazları, ve Haik sazları, memleketin en uzak köşelerinde 
bile Halkevleri sayesinde yeniden lutulmuş, sevilmiş ve benimsenmiş
tir. Musiki bahsinde şurada burada raslanan ikiliğe mesağ vermiyen, 
G a r p tekniğini ve Halk motiflerini esas tutmakta İsrar ve isabet eden 
Halkevleri, muhitlerinin musiki zevkine miyar ve âmil olmakta devam 
etmektedirler. Halkevlerinin kuruluşundan sonradır ki, birçok yurt kö
şelerinde toplantılar ve Bayramlar, Halkevleri Bandoları, Orkestraları, 
Cazları sayesinde sesli ve ahenkli olabilmektedir. 

Halk musikisi üzerinde çalışmalar günden güne artıp verimlenmek-
te, yeni havalar bulunup yayılmakladır. Radyonun "Bir Halk Türküsü 
öğreniyoruz , , saatinin en sadık ve istidatlı dinleyicileri Halkevciler o l
muştur. Mahallî ve Millî Raksları, Halkevleri'ndeki eğlence ve kutlama 

gecelerinin baş programı yapmak emeli, memleket ölçüsünde gerçek-
lenmektedir. 

Radyo'dan 15 günde bir yapı lan ve yarım saat devam eden 
"Halkevleri Sanat ve Folklor Geceleri,, halk musikisinin, halk raksının 
ve halk âdetlerinin bir bir incelenmesine, bunları temsil edenlerin ono-
re edilmesine ve memleket sanatkârlarının bunlardan haberdar o l 
masına ön ayak olmaktadır. Her larafta halk arasında oynanıp sevil
mekte olan Rakslar, yeni baştan meydana konmuş, köylerden alınıp 
şehirlere getirilmiş, münevver gençlerin bunlardan zevk almaları, bun
ları öğrenip oynamaları sağlanmıştır. Vaktile yalnız Zeybek bilen bü
yük şehir çocukları, şimdi Halay ' ı , Horan' ı , Bar'ı, birbir inden daha gü
zel, daha usta oynar olmuşlardır. 

İşte böylece Halkevler inde Güzel Sanatlar, neşenin, terbiyenin 
ve millî karakterin en ilerde âmilleri olarak ele alınmakta, işlenip ya 
yılmaktadır. Bu sayede Türk halkının Çitçi Mület, Asker Millet olduğu 
kadar Sanatkâr Millet olduğu da meydana konmakta, yeni yetişen 
Türk sanatkârlarına büyük halk haznesinin kapakları ve örtüleri bir 
ucdan açılmaktadır. 

Parti, sanatkârlarımızın terfih ve teşviki için her fırsattan fayda
lanmakta, ayrıca imkân ve fırsatlar ihdas etmektedir. Halkevleri' inin 
10 uncu yıldönümü dolayısile tertip edilmiş olan "Sanat Mükâfatı Se
risi,, bunun güzel bir delilidir. Bu yı l , yeni harflerle basılmış olan Ro
manların en güzeline, 25 kişilik seçkin bir jürinin kararile 2500 l ira M ü 
kâfat verecek ve bunu gelecek yı l larda Musiki ve Resim Mükâfat lar ı 
takip edecektir. 

Temsil Şubeleri 

Sayıları gittikçe artan Halkevleri, temsil bahsinde, artık ve ya l 
nız Tiyatro'dan deği l , Kukla'dan, Karagöz'den, Or ta oyu-
nu'ndan, Sinema'dan da faydalanmayı düşünmüşler ve ge

niş mikyasta tatbikata geçmişlerdir. Merkezden yeni piyesler, yeni ka
ragöz senaryoları ve yeni direktiflerle beslenen Halkevleri temsil şu-
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beleri, artık temsil işini telkin ve irşadın en güzel ve rağbetl i unsuru 
olarak tatbik etmekte birbirlerile yarış eder bir hale gelmişlerdir. Sah-
nesizlik, Eksiklik yüzünden Temsil Şubeleri geçen yıl içinde dahi 
durgun kalmış Halkevleri, şimdi daha cazip, temsile daha uygun 
Piyeslere kavuşmak, Karagöze, Kuklaya, Meydan Temsillerine daha 
geniş mikyasta yer ayırmak sayesinde önümüzdeki yı l larda tamamile 
çalışacak ve verimli olabileceklerdir. Halkevleri bu Temsil Şubeleri sa
yesinde, Sahneye çıkmanın vaktile ayıp telâkki edildiği bir çok mu
hitlerde bu Sanat şubesinin kuvvetli Amatörlerini yetiştirmiş, bunlardan 
Devlet Konservatuvarı'na gelerek muvaffakiyet kazananları olmuştur. 

Vaktile toplanacak bir tek büyük salonu olmıyan bir çok şehir ve 
kasabalarımızda Halkevleri'nin salon ve sahneleri memleket için ha
yırlı ve zevkli toplantı lara vesile olmakta ve bir çok Tiyatro Ekipleri, 
temsilleri güzel ve nezih oldukça, buralardan faydalanmaktadır lar. 
Muhitlerinde muvaffakiyet kazanan Halkevi Temsil Ekiplerinin civar 
Şehirlerde Piyesler oynaması için Merkezce Programlar tertiplenmek
te, bu sayede iyi oynanmış Piyesleri birçok vatandaşların görmesi 
sağlanmakta ve Amatörlerin şevkleri arttırılmaktadır. 

Halkevler inde Temsil faaliyetlerini başıboş bırakmamak, piyesten 
alınacak dersin ve telkinin insanı daima lyi 'ye, Güzel'e ve Doğru'ya 
sevk edecek mahiyette olmasına dikkat edilmektedir, işte bunun için, 
Halkevlerine ancak merkezce tesbit edilen Repertuvar'a dahil Piyes
leri oynamak hakkı verilmiştir. Her fırsatta bu Repertuvar'ın zenginleş
mesine ve genişlemesine çalışılmakta, gittikçe daha esaslı, daha ba
şarılı eserlerin yer almasına dikkal edilmektedir. Ayrıca, Amatörler
den gelen eserler de incelenmekte, lâzım gelen ikazlarla daha derli 
toplu ve güzel olmaları sağlandıktan sonra, uygun görülenleri, Reper
tuvar'a alınmak üzere, merkezce bastırılmaktadır. 

ömründe ilk Temsili, Halkevi sahnesinden Halkevi salonunda ve
ya Halkevi Amatörleri tarafından yapı lan açık hava temsillerinde gö
ren yurddaşların sayısı pek çoktur ve gittikçe artmaktadır. Artık Halk
evi sahnelerinde rol almanın, bir sınıf ta ders vermek, bir kürsü'den ko
nuşmak kadar tabiî ve şerefli bir iş olduğu bütün yurt ölçüsünde anla
şılmış bulunmaktadır. 
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Spor Şubeleri 

B u memlekette okumuşlar daha çok okuyarak ve okutarak, 
Millî hayatın her iş ve meslek bölümünde halkı yetiştirip uya
nık tutarak bu milletin fikir kudretini genişliğine ve derinliği

ne inkişaf ettirmek mecburiyetinde oldukları kadar, Spor ve Beden 
Terbiyesini de ayni değerde tutmak zorundadırlar. İşte Halkevleri ve 
Ha lkoda la r ında kütüphaneler, kitaplar ve yayınlar ile dimağların ça
lışmaları, fikirlerin olgunlaşmaları dâvası güdülürken bunun yanıba-
şında "Beden Terbiyesi ve Spor,, dâvasına da aynı gözle bakılmakta
dır. Burada fikir ve prensip bakımından iki esaslı noktanın belirtilmesi 
faydalı olur. 

1. Halkevleri'nin doğuşunda "Spor ve Beden Terbiyesi,, işi Millî 
Kültür Dâvamızın bir kolu olarak ele alınmış, bunun üzerinde gerekli 
çalışmalara başlanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, Halkevleri hayatın
da geliştirdiği bu fikrin bütün yurt gençliğini içine alan bir teşkilâta 
bağlanmasını müşahede ve faydalı mütalâa ettiğinden "Beden Ter
biyesi Kanunu,, ile Beden Terbiyesi işini Devletleştirmiştir. Fakat; be
den terbiyesi kanunu hükümlerine uyarak kurulan Beden Terbiyesi 
Genel Direktörlüğü gibi resmî bir müesseye vücut verirken Partice yi
ne Genel Diretörlük ile işbirliği yapmak, müşterek çalışmak esası üze
rinde durulmuştur. 

2. Beden Terbiyesi Kanunu'ndan sonra neşredilerek yürürlüğe gi 
ren Halkevleri Çalışma Talimatnamesi, Parti'nin bu meselede üzerine 
aldığı mesullüğün ağırlığını ve genişliğini açık bir şekilde tesbit etmek
tedir. 

Burada Dâva'nın ruhunu teşkil eden ana hatları, şöylece sıralıya-
bi liriz.-

A) Beden Terbiyesi Kanunu kadroları dışında kalan büyük halk 
yığınlarının bu ihtiyaçlarını önlemek ve bu Devlet Müessesesinin bulup 
üzerinde çalıştığı ilmî, teknik usulleri benimsiyerek halka öğretmek, 
yaymak ve halkı sporun şuurlu disiplinine alıştırmak, 

B) Millî sporlarımızı, rakslarımızı, ön plânda tutarak bunların unu-



tulmuş olanlarını diriltmek, yaşamakta olanlarını ilerletmek ve dar 
muhitlerinden çıkarıp yayarak millîleştirmek, 

C) Spor ve Beden Terbiyesi hareketlerini; vücudun güzelleşmesin
de, bünyenin sağlamlaşmasında, ahlâk ve karakterin teşekkülünde, 
vatan ve millet duygularının beslenip gelişmesinde, fedakârlık ve kah
ramanlık hislerinin yaratı lmasında, insancıl düşüncelerin uyanmasında, 
güzel fikirler kadar, yaratıcı bir vasıta olarak kullanmak. 

Bu maksada ulaşmak için tutulan yolun, yapılan ve yapı lacak 
olan işlerin izahını, en geniş anlamı ile Halkevleri Çalışma Talimatna
mesinde buluyor ve görüyoruz. Talimatnamenin birer madde olarak 
üzerinde durduğu Beden Terbiyesi ve Spor Grupları şöylece sıralan
mıştır: 

Beden Terbiyesi ve Jimnastik hareketleri (bazı Eevlerde aletli jim
nastik, müzikli jimnastik, millî ve plâstik danslar, sportif oyunlar, spor 
müsamereleri yapılmaktadır. Bunların başında Beyoğlu Halkevi gel
mektedir.) Güreş, Atlı Cirit, Boks, Eskrim, Deniz sporları (ırmak, gö l , ha
vuz bulunan yerlerde de su sporları yapılmaktadır.), Dağcılık ve Ka
yak, Bisiklet (gençliği motor kullanmıya teşvik), Spor gezileri, Ziyaretler, 
müsabakalar... Talimatnamenin sıraladığı bu spor çeşitlerinden başka 
Halkevler imizde Atletizm, Voleybol, Basketbol, Tenis, Gülle Atma... g i 
b i , spor faaliyetleri de göze çarpmaktadır. 

Hemen bütün Halkevleri kendi muhitlerindeki temayüllere, imkân 
ve vasıtalara göre bu sporlardan ve jimnastik hareketlerinden bir ka
çı ile meşgul olmaktadırlar. Bu hareketlerin tanziminde ve programlaş
t ı rmas ında güdümlü bir ilgi ile çalışılmaktadır. Bu çalışmaların iş a la
nındaki belirtisini ana çizgilerde seçebilmek güç değildir.-

A) Genel Sekreterliğin besleyici ilgisi: 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, her işde olduğu gib i , 
bu işde de Halkevleri'ne yararlı olmak yolunu tutmuştur. Genel Sek
reterliğin bu yakın alâkasını şu noktalarda toplamak mümkündür: 

1 — Halkevlerinde Kütüphaneler, Okuma Odalar ı ve Temsil 

Salonları kadar, Jimnastik ve Spor Salonları ve Avluları yapılmasına 
önem verilmektedir. 

Yeni yapı lan ve yapı lacak olan Halkevi binalarında bu ihtiyaç 
dikkatle göz önünde tutulduğu gib i , vakit ve imkân bulundukça, eski 
binalarda bu ihtiyacın istilzam ettiği tadillerin yapılmasına doğru gi 
dilmektedir. 

2 — Halkevleri Spor ve Jimnastik Salonlarını ve Avlularını en yeni 
âletler ve vasıtalarla cihazlandırmakta Parti, büyük gayretler sarfet-
mektedir. Genel Sekreterlik bu işi, her yıl bütçesine koyduğu mühim 
tahsisatla başarmaktadır. Bu hususta bir fikir verebilmek için, son üç 
sene zarf ında Halkevleri Salon ve Avlularına muhtelif çeşitte büyük, 
küçük (13116) parça Jimnastik ve Spor eşyası ve Âletleri gönderi ldiği
ni zikretmek kâfidir. Bundan başka yine son üç yı ldanberi Halkevleri 
Dağcılık ve Kayak Sporlarile de fiilî olarak meşgul olmaktadır. Dağcılık 
ve Kayak Sporlarına elverişli bölgelerdeki Halkevleri'ne (354) çift ka
yak ve o miktar kayak ayakkabı gönderilmiştir. Bu Spora karşı Halk-
evleri'mizde derin bir a lâka uyandığını ve zevkle çalışıldığın* kaydede
biliriz. Daha ileri giderek Halkevleri'mizin bu Spora bir Müdafaa un
suru değeri vererek çalıştıklarını söyliyebiliriz. 

Genel Sekreterlik, Deniz Sporlarile uğraşan Halkevleri 'ne Su 
Sporu malzemesi de göndermiye devam etmektedir. Bunlar arasında 
Su Topu teçhizatı da bulunmaktadır. Yalnız şunu kaydedelim ki, Ge
nel Sekreterlik, bütün bu âlet ve vasıtaları gönderirken Halkevleri mu
hitlerinde tetkikat yaptırmakta, ihtiyaçların görülmesini, yerin ehemmi
yetine göre, sıraya koymaktadır. Bütçesinin imkânları nisbetinde Genel 
Sekreterlik, her yıl bu işi ileri götürmek kararındadır. 

3 — Spor Müsabakaları : 
Çalışma Talimatnamesine göre, Halkevleri, yalnız kendi mensup

ları ve Halkevleri arasında spor müsabakaları yapar lar . Diğer teşek
küllerle Spor müsabakalarına girişemezler. Halkevler inin kendi çev
relerinde yapacakları Spor Müsabakalari le Genel Sekreterlik yakın
dan ilgilidir. Icabettikçe, bu Müsabakaların tertibi için, Genel Sekre
terlik talimat vermekte ve yardım parası göndermektedir. 
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B) Halkevlerinin kendi muhitlerinde buldukları elemanlar ve va
sıtalar: 

1 — Henüz Binalarında Spor Salonları ve Avluları tesis edilemi-
yen ve Genel Sekreterliğin imkân bulup şimdilik yetişemediği yerlerde 
bir çok Halkevlerimiz, kendi muhitlerindeki imkân ve vasıtalardan fay
dalanmaktadır. 

Muhitlerindeki şartlara ve spor temayüllerine göre yer yer belir
mekte, ele alınıp üzerinde çalışılmakta olan spor hareketlerini: Serbest 
Güreşler, Atlı Cirit, Avcılık, Atletizm, Bisiklet, Açık Havada Beden Ter
biyesi, Yürüyüş ve Spor Gezileri, Tenis, Millî Rakslar, Spor Müsamere-
leri, Yüzme, Kürek, Yelken Kullanma... gibi , adlar altında toplamak 
mümkündür. En dar şart ve imkânlar içinde çalışan bir Halkevi, malze
me tedariki için hiç bir şey yapamsa bile yine orada Beden Terbiyesi 
ve Spora dair musahabelerle fikren olsun sporculuğa heves uyanma
sına hizmet etmektedir. 

2 — Diğer taraftan Halkevleri, Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğünün Bölge Teşkilâtile sıkı surette temas halindedirler. Buralarda 
çalışan Mütehassıs Sporcular da Halkevleri' le yakından ilgilidirler. 
Memlekette şuurlu Beden Terbiyesi ve Sporculuk zihniyet ve haya
tının yaratılması için bu iki Kurum anlaşarak, elele vererek çalışmak
tadırlar. 

Halkevleri, kendi muhirlerindeki Okul larda Beden Terbiyesi ö ğ -
remenliği yapan arkadaşlardan da faydalı yardımlar ve hizmetler 
görmektedirler. Bugün Yurd'da gerek Beden Terbiyesi Genel Direk
törlüğüne mensup Mütehassısları, gerek okullardaki Beden Terbiyesi 
öğretmenleri gittikçe çoğalmakta, bulundukları yerlerde Halkevleri ' 
nin bu cephesini de kuvvetlendirmektedirler. Bu güzel gerçeği, yo
lumuzun açık bir unsuru olarak Halkevleri hayatında daha geniş ölçü
de göreceğimizi umuyoruz. 

8 

Sosyal Yardım Şubeleri 

E sas vazifesi Halkevi'nin bulunduğu bölgede hakikî surette yar
dıma muhtaç kimsesiz kadınlar, çocuklar, dullar, düşmüş ihti
yarlar ve hastalar gibi vatandaşlar hakkında şefkat ve yar

dım duygularını uyandırmak ve yükseltmek olan Halkevleri Sosyal Tar
dım Kollarının 1941 yılı içerisinde gerçekleştirdikleri başarılar, istatistik
lerin dar çerçeveleri içinde gösterilemez. Çünkü, "Uyanma ve Yüksel
me,, gibi iç ve öz varlıkların gelişmesinden çıkan olaylar ancak, mille
tin genel benliğinde sezilebilir ve bunlar, daha ziyade, yarınki sosyal 
durum üzerinde tesirlerini göslerirler. 

ilmî metodlarla yapılan Sosyal Yardımcılığın, biri bugünkü acıyı 
dindirmekten, öbürü yarını acı lardan esirgemekten ibaret bulunan iki 
büyük kesiminden birincisiyle ilgili hareketleri, istatistiklerin elle tutu
lur ve gözle görülür tanıklığıyla isbat edebilmenin, elbette, imkânı 
vardır ; lâkin, ikinci kesimdeki çalışmaların ve başarıların yarını amaç-
lıyan sonuçlarını bugünden, birer kristal hâlinde, belirtmenin imkânı 
yoktur; bu ikinciler Millî Vicdanda olgunlaşan ve derinleşen bir haz 
ile seçilebilir ve duyulabilir. 

Sosyal Yardım Şubeleri, birer Hayır Cemiyeti demek deği ldir ; fa 
kat, Hayır Cemiyetlerini doğuran ve yaşatan sosyal ruhun, sosyal şef
katin bir gelişme ve yayılma kaynağıdır. Bundan ötürü, Halkevleri bir 
taraftan hayır cemiyetlerini arkalar ve desteklerken bir taraftan da 
onların henüz yetişip erişemedikleri yerlerde yerlerine geçerek onla
rın vazifelerini de doldurmağa çalışır; lâkin, asıl ödevi "Şefkat ve 
Yardım Duygularını uyandırmak ve yükseltmek,, suretile, (Palyatif ve 
Küratif) hizmetlerle uğraşan cemiyetleri kuvvetlendirmek, ve kendi 
Sosyal Yardım şubeleri vasıtasıyla da sosyal yardımcılığın (Prevantif 
ve Konstrüktif) şekilleriyle uğraşmaktır. 

Çalışma Raporları, Halkevleri'mizin aydınlığından ve kudretinden 
beklenilen ve istenilen sosyal yardım başarılarını sağlıyacak hareket-



lere ve teşebbüslere dair yüzlerce ve yüzlerce numuneler veriyor. Bü
yük bir kıvançla ve sevinçle göğsümüzü kabartan bu hareket ve te
şebbüslerden, kalkınma ve ilerileme dâvasını güdenleri - yukarıda 
yazdığımız sebepler yüzünden - i burada anlatabilmek imkânını bulamı
yoruz. Yurttaşların Halkevleri'ne ve Halkevleri'nin yurttaşlara doğru 
karşılıklı yaklaşma ve kaynaşmaları, bizim, o anlatmakta aciz duydu
ğumuz başarıların en şerefli, en verimli şahitleridir. 

Sosyal Yardım Kol lar inın istatistiklere geçirilmesi kabil olan ve 
bugünün acılarını dindiren yardımlarına gelince; bunların da yı ldan 
yıla artt ığını, yine raporlar gösteriyor: 

1939 da 45,870 yoksul hastaya yardım etmiş olan Halkevleri, 
1940 da 52,967 hastaya bakmıştı. 1941 yılının ilk altı ayında yardım 
edilen hasta miktarı 30,628 zi bulmuştur. Nakit yardımları 1939 da 
40,000 küsur, 1940 da 50,000 küsur lira id i ; 1941 in ilk yarısında bu 
yardımlar 25,000 l iraya yaklaşmıştır. 

Yiyecek, giyecek, yakacak verilerek yapı lan aynî yardımlar, okul
lardaki talebeye sıcak yemek verilmesi, mektep levazımı dağıtılması, 
ceza evlerinde okutulan mahkûmlara kitap, defter vesaire verilmesi, 
köylülerin ve kimsesizlerin resmî işlerinin görülüvermesi, köylülerin me
denî bilgiler yönünden aydınlatılması gibi muhtelif hizmetler de - her 
anlamda - yüksektir. 

Hastaları hastahaneye, öksüzleri bir yuvaya, işsizleri bir işe yer
leştirmek gibi yardımlar bir çok göz yaşlarını durdurmuştur. 

Hele, Kahraman Askerlerimize hediye göndermek, yer ve gök 
âfetlerinden zarar görenlerin yardımına koşmak gibi vazifelerde Halk-
evliler ilk borçlarını ödeyenlerle birliktedirler. 

Kısaca işaret ettiğimiz bütün bu olaylar, En Büyüğümüzün, Millî 
Şefimizin şu vecizelerinden ilham ve kudret alan başarılardır: 

"Halkevleri Türk vatanında, Türk Cumhuriyetinde ahlâk, ilim ve 
anlayış mefhumlarının tatbik edildiği, izah olunduğu, genişletildiği ve 
kökleştirilip yerleştirildiği yerlerdir. „ 

Halkdershaneleri ve Kurslar Şubeleri 

F ikirlerin, bilgilerin, yeni teknik usullerin, ileri hayat şartlarının 
ders şeklinde gösterilmesi, öğretilmesi kadar vatandaş üze
rinde müsbet tesir bırakan vasıtalar azdır, öğre tme, okutma, 

vatandaş üzerinde durarak çalışma yolu, Halkevi yapısının özünü teş
kil etmektedir. Bu hakikati kavrayan bir çok Halkevleri'miz, Halkders
haneleri ve kurslar şubelerinin çalışmalarile memlekete çok faydalı 
hizmetler görmektedirler. Halkevler inde Çalışma Talimatnamesi ve 
programlarına göre açılan dershane ve kursların çokluğunu, çeşitliği
ni mahiyetleri itibarile 6 bölümde toplıyabi l i r iz: 

A) Türkçe okuyup yazma kursları, 
B) Fizik - kimya, elektrik gibi müspet ilimlerin tatbikattı kursları, 
C) Pratik hayat sahasına giren meslekler ve küçük sanatlara ait 

kurslar, 
Ç) Güzel sanatlara ait kurslar, 
D) Yabancı dil kursları, 
E) Okul larda ikmale kalanları yetiştirme kursları. 
I — Türkçe Kursları: 

Bu memlekette kendi ana dili ile okuyup yazma bilmiyen halk, 
bunu bilenlerden çoktur. Böyle olunca memleket aydınlarına bü
yük ödevler düşmektedir» Hemen diyelim ki, her yerde, her Halkevi 
ve Halkodası 'nda, en önde olarak "ümmîlik,, le savaşmak meselesi, ay
nı ehemmiyette ele alınmış değildir. Gerçeği olduğu gibi söylemekte 
ancak fayda vardır. Halka öz dili ile okuyup yazmayı öğretmek dâ
vasında umulduğu kadar ileri gidilmediğini itiraf etmeliyiz. Halkevleri 
bakımından bu meseleye biraz daha vuzuh verebilmek için bir parça 
da rakamlar üzerinde konuşalım: 

940 yı l ında 172 Halkevi'miz "okul çağı dışında okuyup yazma 
bilmiyen,, vatandaşlara 472 dershane açmıştır. Bu derslere 22551 yurt-
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taş devam etmiştir. Halkevi başına ortalama 131 kişi düşmektedir. Bu 
Halkevleri hayatında en verimli devredir. 939 da dershane sayısı 223 
tür. Bunlara devam edenler 14047 dir. 941 in birinci altı aylık çalışma
larına göre vaziyet, 940 da olduğundan, talebe mevcuduna göre, ge
ridir. 940 birinci altı aylık çalışma devresinde 135 Halkevi tarafından 
254 dershane açılmış ve bunlara 14862 kişi devam etmişken 941 in ay
nı devresinde 137 Halkevi 219 dershane açmış ve bunlara 10927 yurt
taş devam etmiştir. Bu kursları açan Evler pek fark etmiyerek aşağı yu
karı aynı evlerdir. Ve övülmiye lâyık olan Evler'dir. 

Bir Halkevi'nin ve Halkodası'nın bulunduğu yerde yararlı olabil
mesi için, orada bulunan bütün teşekküllerden yardım görmesi gerek
mektedir. Bu yardımlar maddî manevî değerde olabilirler. Fakat, esir-
genmemelidirler. Halkevi var ki, dershaneyi açmış, okuyup yazma bil-
miyenleri çağırmış, yazık ki, devam temin edememiştir. Yine Halkevi 
var ki, açtığı dershanelere yüzlerce vatandaşın gelmesini sağlamıştır. 
Yine Halkevi var ki - bu mesele üzerinde durmamıştır demek belki 
haksızlık olur -, Ümmîlikle uğraşmanın eşiğine henüz başsamıştır. Yi
ne Halkev ivar ki, bulundukları şehir ve kasaba halkı içinde "Türkçe 
okuyup yazma bilmiyen yok,, diye, bu işin yapılabi leceği köyleri araş
tırmayı çalışmaları dışında görerek bir teşebbüse geçmemiştir. 

Büyük ve ileri milletler halkını yüksek kültür sahibi yapan, halka 
gösterilmekte olan akşam dersleridir. Bilen bilmiyen bu derslerden 
paylarını almaktadırlar. Halkının büyük kısmı okuyup yazma bilmiyen 
Türk milleünin bu derslere ne kadar muhtaç olduğu söz götürmez. 
Yine Halkevleri ve Halkodaları gibi Millî kültür kurumlarına sahip olan 
bir halkın oralarda okuması, okutulması için hiç bir sebep düşünüle
mez. Bugün okuma işini Köylere götüren, Kahvehaneleri akşamları bi
rer saatliğine dershane haline getiren, Cezaevlerine sokulan Halkev-
leri'miz vardır. Bunlar bir çok zorluklara rağmen bu işi yapıyorlar. Bi
zim bu bahis üzerindde son söz olarak söylemek istediğimiz şudur: 
941 vaziyetine göre, 383 Halkevi'miz ve 198 Halkamız var ki, bunların 
toplamı 581 dir. Bağrına on binlerce münevver toplıyan bu müessese
ler, bir milletin kültür hayatında küçümsenemez, azımsanamaz. Bunlar 
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ortalama olarak yı lda 100 kişiye okuyup yazma öğretseler, (58100) 
vatandaş ışığa kavuşmuş olur. Halbuki aşağı yukarı yı lda 150 Halkevi 
tarafından görülmekte olan bu iş, takriben yukardaki rakkamın beşte 
bir nisbetindedir 

Yalnız, görünüş böyle olmakla beraber bu nisbet, bir hüküm un
suru olmaktan uzaktır. Çünkü, Halkevleri ve Halkodaları açılıp muhit
lerine zamanla yerleştikçe milletin bir çok kültür ihtiyaçlarına elkoymak 
tekâmülüne ermektedirler. Bu inkişafı sabırla takip etmek ve acele hü
kümlerden sakınmak daha isabetli olur. 

II — Müsbet ilimlerin tatbikli dersleri: 

Bu çalışmalara iki yıldanberi çok az Halkevi'mizde başlanmıştır. 
Fizik, Kimya, Elektrik gibi derslerin, hayatını gizli kuvvetlere inanla ge
çiren, eşyanın, maddenin mahiyetini bilmiyen halkın düşüncelerinde 
müsbet değişmeler yaratacağına şüphe yoktur. Bir Halkevi'nde bir 
doktorun verdiği "zehirli gazlardan korunma,, derslerini dinlemiştim. 
Bu derslere okuma bilen de bilmiyen de bir çok vatandaş devam edi
yordu. Meselâ: doktor, Klor gazından bahsederken orta okul labora-
tuvarından temin ettiği vasıtalarla dersin tatbikatını, gazın nasıl istih
sal edildiğini de halka gösteriyordu... Böyle müsbet ve faydalı hare
ketler bir çok yerlerde yapılabil ir. İmkân olan yerlerde Halkevleri 'nin, 
basit de olsa birer fizik, kimya laboratuvarları tesis etmeleri beklen
mektedir. Fakat bu kurulamıyor, diye, derslerden feragat etmek doğ
ru olmaz. Lise, orta oku! gibi müesseselerin bulunduğu yerlerde bun
ların laboratuvarlarından istifade edilerek Halkevleri 'nde halka tat
bikli dersler gösterilebilir. Halkın bir şey öğrenmesi için yapılacak fe
dakârlık, müsbet adam yaratmak için dökülecek emekler boşa gitmi-
yecek, şuurlu vatandaş kazanmak imkânını verecektir. 

III — Pratik hayat sahasına giren meslekler ve küçük sanat kurs
ları: 

Memlekette büyük sanayi dâvamızın yanıbaşında şüphesiz bir de 
küçük sanatlar, pratik hayat sahasına giren meslekler meselemiz var-



dır. Devletin son aldığı kararla yurdun hemen her bucağında açılmak 
yolu tutulan sanat okulları bu idealin gerçekleşmesinde hakikî rolü oy-
nıyacaktır. Fakat, bu müesseselerin yetiştirip hayata attığı insanlar da 
mesleklerinde durmadan değişen bilgileri, yenilikleri hayatta daima 
takip eden ve kendilerine öğreten kurumların varlığına muhtaçtırlar. 
Bir yıl önce sanat okullarını bitirmiş olanlar veya kendi hallerinde ye
tişenler meslek ve sanatlarına ait yenilikleri, eğer bunlar için metodlu 
ve ilmî bir neşriyatta yapılmıyorsa, nereden öğreneceklerdir. Hayatın 
bozucu, sert yjpratışlarını fikrin, iimin, tekniğin yeni buluşlarile önle
mek, yeni ruh ve bilgi cihazlarile hayata hâkim olmak Türk insanın 
şaşmaz idealidir. Halkın hayatında bu idealin gerçekleşeceği yer 
Halkevleri ve Halkodaları 'dır. Her yı l , geçen yıla göre, daha yeni bil
gilerle hayata atılan Türk aydınları ve sanatkârları varlıklarını, hare
ketlerini bu çatı altında halka duyurup yayacaklardır. Bu müessesele
rin ilim ve teknik bilgilerin öğretilmesinde birçok maddî yardımcı vası
talardan mahrum bulunduklarını biliyoruz. Şu kadar ki, fikir ve bilgi
nin yaratıcı l ığı, organizasyon kudreti, istenen varlığı yaratmakta zor
luk çekebilir, lâkin muvaftakıyetsizliğe uğramaz. Meselâ: yerin iktisa
dî ve içtimaî şartlarına göre bir dokumacılık kursu açalım. Gösterile
cek derslerden ve tatbiklerden feyzalan insanların, meslek ve sanat
larının hayatiyetlerini canlı ve verimli tutabilmeleri için, kredi ve koo
peratif düzen kurmaları, geriliğin ve tefeciliğin körletici tesirlerinden 
uzak yaşamaları lâzımdır. Biz bu Millî Kültür ocaklarımızın bu saha
daki muvaffakiyetlerini, bu noktanın açık anlaşılmasında görüyoruz. 
Pratik hayat sahasına giren meslek ve sanal kurslarının çok çeşitli ol
duğunu söylemiştik. Bunları Halkevleri'mizin vermiş oldukları adlar a l 
tında yazıyoruz: 

Biçki-dikiş, çiçekçilik-şapkacılık, daktilo-steno, motorcülük-şoför-
lük, dokumacılık, marangozluk, ziraatçılık (zeytincilik, arıcılık, ağaç 
yetiştirme), muhasebe, yurt ve aile bilgisi, zehirli gazlardan korunma, 
sağlığı koruma, muhtarları, köy kâtiplerini yetiştirme, itfaiye, tercüme 
usulü, akşam ticaret kursları... g ib i , Millî hayatın iktisadî ve içtimaî ya

pısı ile ilgili kurslar ve dersler gösterilmekle beraber Tiyatro ve Spor
culukla alâkah Temsil ve Spor Kursları açan evler de vardır. 

IV — Güzel Sanatlara ait Kurslar: 

Müzik, Millî Rakslar, Resim, Heykel, Fotoğrafçılık, Mimarlık, Tez
yin., g ibi , Güzel Sanat Şubelerinin öğretme yolu ile çalışıldığı Halkev-
lerimiz vardır. Halkevleri'mizde Güzel Sanatlar Dâvası, Vatan Sever-
lik ve Kahramanlık Dâvası kadar aziz tutulmaktadır. Millî Musiki'mizin 
Millî duyuş ve sezişlerimizin Garp Tekniği ile yuğrulması ve şekillen
mesi yolunda gayretler sarfedilmekte ve bu anlayışın tedris şeklinde 
kökleştirilmesine çalışılmaktadır. Ayrıca, her yerin hususiyet ve karak
terlerini taşıyan Yerli Halk Türkü ve Sazları ile de Halkevleri ve Halk-
odaları 'mız meşgul olmakta, Millî ve Mahallî oyunları geliştirmektedir
ler. Duyguların ses, saz dili ile rakslarda saf ve kıvrak deyimlenişi ka
dar, Türk ruhunu belirten ve canlı tutan hareketler azdır. Bunların öğ
retilmesi ve öğrenilmesinde Halkevleri'mizden daha geniş çalışmalar 
beklenmektedir. 

V — Yabancı Dil Kursları: 

Vasıta ve imkânların müsait davrandığı Halkevler inde yabancı dil 
öğretme işleri inkişaf etmektedir. (İngilizce, Fransızca, Almanca) üze
rinde ayrı ayrı dershane açarak çalışan evler olduğu gibi , üçünü bir 
a rada öğreten, yerine göre bunlardan ikisi için ders gösteren Halkev-
leri'miz de vardır. İstatistiklerimize göre Türkçe okuyup yazma kurs
larından sonra en çok talebe toplıyan kurslar bu yabancı dil kursları
dır. Bu da Türk gençliğinin ilim ve fence ileri milletler dillerini öğren
mekte gösterdiği uyanıklığın bir delilidir. 

VI — Okul ikmallerini Yetiştirme Kursları: 

ilk, orta okullar ve liselerde ikmale kalmış olan talebeleri bulun
dukları veya ailelerinin yanlarında tatillerini geçirdikleri Halkevleri 
ikmale kaldıkları dersler üzerinde öğretmenlerin bilgi ve nezaretleri 
altında çalışılmak suretile imtihana hazır lamakta, bu suretle toplu 
çalışmalarına ve muvaffakiyetlerine yardım etmektedirler. 
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Bütün dershane ve kurslara ait verimleri, bu işleri gören Halkevle
r in in verdikleri malûmata göre, Grafiklerde mütalâa etmeleri, Halkev-
lerile güdülen dâvaya bağlı yurttaşlarımız için, faydalı olur. 

Kütüphane ve Yayın Şubeleri 

Neşriyat işlerini Dil ve Edebiyat Şubesile veya neşredilen ese
rin mevzuuna göre diğer Şubelerin el birliğile yapan bu Şu
belerin asıl vazifesi kütüphanelerin tanzimi ile kitapların her 

zaman iyi muhafazasına, arttırılmasına ve daha çok okutulmasına 
gayret ve hizmet etmektir. Bu işin nasıl başarıldığına geçmeden evvel 
on yıl içinde, bir çoğu muhitlerinde yazdıracak eleman bulunsa bile 
bastıracak imkân bulamadıkları cihetle tabiî olarak verimsiz kalan, 
Halkevleri'mizin azımsanmıyacak kadar eser neşretmiş olduğunu mem
nuniyetle kaydedebil ir iz. Bunlardan bazıları malûm mevzuların muhit 
icaplarına ve irfan seviyesine göre işlenmesi ve bazıları Halkevi'ndeki 
her hangi bir törenin veya çalışmanın izahı, fakat ekserisi irfan âlemi
mize bir yeni damla ve ilâvedir. Muhitindeki bir tarihî eseri, bir tarihî 
şahsiyeti, bir meçhul yaşayış veya düşünüşü, bir maahllî ananeyi, bir 
eski hikâyeyi ilâh... meydana koymak itibarile bu Halkevleri Neşriya
t ı , memleketi her seven ve tanımak istiyen insanın üzerinde dikkat ve 
hürmetle duracağı eserlerdir. 

Kütüphanelere Gelince: Bunların her Halkevi'nin esas bünyesine 
dahil addedi ld iği ve kütüphanesiz bir Halkevi ve Odası tasavvur 
edilmediği talimatnamelerde takyit ve tatbikatta her zaman muteber
dir. En az üç şubesi olan bir Halkevi'nin bu şubelerinden biri muhak
kak Kütüphane ve Yayın Şubesi olacaktır ve olagelmektedir. Bu kü
tüphaneler, Genel Sekreterlik'ten, Vekâletler'den ve bir çok Müessese-
ler'den gönderilen, mahallindeki eski Kütüphaneler'den iltihak eden, 
Şahsî kolleksiyon ve kütüphanelerin devrinden gelen, Halkevleri'nce 
beğenilip satın alınan kitaplarla her gün biraz daha zenginleşmekte-
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dir. 10 yıl içinde Halkevler inde birikmiş, tasnif ve tertip edilmiş, çoğu 
ciltli olarak okumaya arz edilmiş kitaplar 420 bini bulmuştur. 

Bu Kütüphaneler gün geçtikçe Muhitin ihtiyacına, irfan seviyesine, 
halkın okuma merakına ve yapılması lâzım gelen telkinlerin cinsine ve 
çeşidine göre beslenmektedir. Bazı zengin Kütüphanelerin Genel Sek
reterlik'ten yapı lan yardımlarla daha salahiyetli ve ehil ellerde bu
lundurulmasına, muhitteki Maari f ve Vakıflar Kütüphanelerde iş birliği 
yapılmasına dikkat edilmektedir. 10 yıl içinde Halkevleri ve O d a l a r i -
nın yalnız kitap sayısı deği l , tasnifli ve ciltli kitap miktarı ve bilhassa 
okuyucu sayısı artmış olması övülmiye değer. 

Merkez her zaman, her fırsatta iyi, güzel ve faydalı kitapları alıp 
dağıtmak suretile Halkevleri'inin ve Halkodalar in ın Kütüphanelerini 
beslemekte devam ediyor, bütün Müessesler de halka yaymak istedik
leri kitapların en uygun yeri Halkevi ve Halkodası olduğunu düşün
mekte ve bu kütüphaneleri beslemektedirler. 

Okuma Odalar ı ve Seyyar Kütüphaneler: 

Halkevleri çalışma talimatnamesi, Kütüphane ve Yayın Şubesinin 
geniş çalışma konuları arasına "Okuma Odalar ı açılması ve Seyyar 
Kütüphaneler tertibi,, g ib i , iki esaslı unsur daha koymuştur. Bunlar 
üzerinde kısaca ayrı ayrı durmak faydalı olur. 

I — Okuma Oda la r ı : 

Halkevleri'miz Talimatname hükümlerine uyarak kencli binaları 
içindeki okuma odaları ve salonlarından ayrı olarak Halkevine uzak 
Mahalle ve Çarşı içlerinde, Cezaevlerinde, ve bilhassa gidil ip gelin
mesi kolay Köyler'de Okuma Odalar ı açmaktadırlar. Bu Odalar , ken
dilerini açan Halkevler ine bağlıdır lar; yönetilmeleri, iç düzenleri, ye
rin durumuna göre, Halkevlerince onarılmaktadır. Okuma odalar ı , 
Halkevleri kütüphane ve yayın kollarının yetişebildikleri yerlerde hal
kın okuma dileklerini.dindiren ışıklı yuvalardır. 

Gittikçe zenginleşmekte olan kütüphanelerindeki kitaplar üzerin
de hassasiyetle duran Halkevleri, bu kitapların daha çok vatandaş ta-



rafından okunmasında da aynı duygu ile davrnmakîa ve hareket et
mektedirler. Bunun için, kütüphanelerinden seçtikleri münasip kitapları 
Okuma Odalar ına koymakta, yeni eserler ele geçtikçe bunlarla da 
Okuma Odalar ını devamlı olarak beslemekte, gelen Dergi ve Gaze
teler, Ev'de okunduktan sonra, buralara da gönderilmektedir. Bu su
retle, okuma vasıtaları Halkevi'nin çatı darl ığından çıkarılarak bu ih
tiyaç için Ev'e gelemiyen Halk'ın ayağına götürülmektedir. Okuma 
Oda lan 'nda göze çarpan faydalı ve canlı hareketleri şu deyimlerde 
taplıyabi l î r iz: 

A) Okuma Oda la r ı , kendilerini açan Halkevlerini halk yığınları
na duyurup tanıtmakta, Halkevi sesinin daha uzaklarda ve derinlerde 
işitilmesine, kültür duygusunun yayılmasına yaramaktadır lar. Okuma 
hevesleri, yersizlik ve vasıtasızlık yüzünden kararmağa yüz tutan bir 
çok vatandaşlar, Halkevlerinin Okuma Odalar ı açarak kendilerine 
sundukları bu vasıtalardan faydalanmakta, hüzünlerini gidermekte ve 
aydınlanmaktadırlar. Bu yoldan Halkevleri, yaptıkları fedakârlıkların 
mükâfatlarını, kendilerine minnet ve sevgi duyguları besliyen binlerce 
vatandaşın gönlüne girmekte buluyorlar. 

B) Okuma Oda la r ı , açıldıkları köy ve küçük kasaba (Nahiye 
merkezi) halkında yalnız okuma zevkini deği l , toplanıp dertleşme, bir 
araya gelip konuşma, okuduklarını birbirlerine anlatma ve birlikte ha
reket etme şuurunu da uyandırmakta ve arttırmaktadırlar. 

C) Halkevlerinin açtıkları Okuma Oda lar ı , bulundukları çevre 
halkı üzerinde o kadar güzel ve verimli izler bırakıyor ki, biz bunun 
değerini, bu yuvaların filizlenip büyüyerek birer Halkodası haline 
gelmesinde görüyoruz. Evet Okuma Odalar ı içinde "Halkodaları , , na 
yükselenler var. Halkevlerinin attıkları adımlar, döktükleri emekler 
böylece kök salmakta, dallanıp budaklanmakta ve Halkın kültür ku
rumları yaratması iradesini inkişaf ettirmektedir. Bu hareket, yetiştir
me ve erdirmenin kutlu gelişmesidir. Bugün Halkevleri'mizin açtıkları, 
besleyip büyüttükleri ve yükselttikleri Okuma Odalarının bir çoklarına 
(Yarın) ın "Halkodaları , , gözü ile bakmakta bir aldanışa uğramıyaca-
âız. 

D) Halkevleri'mizin Okuma O d a l a r i n a koydukları kitaplar, tabia-
tile Halkevi kütüğünde kayıtlı ve hangi Okuma Odalar ında bulunduk
ları işaretlidir. Yalnız bazı Evler'imiz bu kitapları kayıt larından düş
mektedirler. Göze çarpanlarda bu hareketin doğru olmadığı şüphe
siz kendilerine bildirilmektedir. Bunu burada bir daha ele almamız, 
yapılacak işin anlaşılmamış olması korkusundan değildir. Çünkü, ye
ni çalışma raporlarının tertibinde de bu nokta, Halkevleri'mizin göz
leri önüne konmuştur. Bizim burada bu noktayı işaret ederek üzerin
de durmak istediğimiz düğüm şudur: 

Halkevleri'mizin açıp üzerinde çalıştıkları Okuma Odo la r i ndan 
her hangi bir i , zamanla inkişaf ederek orada bir "Halkodası, , kurul
ması kararını aldığı vakit, Halkevi'nin bu Okuma O d a s i n d a mevcut 
kitapları üzerinde yapılacak muameledir. Bu kitaplardan Halkevi Kü-
tüphanesi'nde mevcut olmıyanlar geri alınır. Halkevi Kütüphanesinde 
fazla sayıları bulunan kitaplar geri alınmaz, Halkevi taraf ından, yeni 
kurulan bu Halkodası'na armağan edilerek Halkevi kütüğünden düşü
lür ve bu kitapların mazbata suretile listesi C. H. P. Genel Sekreterli
ğine gönderilir. 

Ana çizgilerini tanıtmıya çalıştığımız Okuma Odalar ı üzerincre 
unuttuklarımız olabilir. Bunun bağışlanması, bu güzel yuvalara vücut 
veren Halkevlerimize düşer. Biz burada bu Halkevleri'mizi tanımak
tan sevinç duymaktayız. 

(1940) istatistiklerimize göre 31 Halkevi'mizde 116 Okuma Odası 
açılmıştır. Bunlardan 19 u şehir ve kasaba içinde, 5 i Cezaevler inde, 2 
si nahiye merkezi'nde, 90 ı köyler'dedir. Okuma Oda lar ı açan Halkev-
ler imiz, açtıkları O d a sayısı ile şunlardır-. 

Adana 1, Amasya 2, Ankara 1, Antalya 1, Arapkir 1, Atabey 2, 
Aydın 1, Bakırköy 2, Bartın 5, Diyarbakır 10, Doğanbey 1, Edremit 1 , 
Görele 1, İnegöl 3, İnönü 2, İzmir 2, İzmit 2, Kadıköy 1, Kastamonu 10, 
Keşan 2, Lâdik 1, Maraş 1, Midyat 1, Manisa 27, Ordu 3, Sarıkamış 1, 
Sinop 1, Sındırgı 20, Ş. Karahisar 7, Şehremini 1, Üsküdar 2. 
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II — Seyyar Kütüphaneler: 
A) Halkevleri'miz yine çalışma talimatnamelerinin hükümlerine 

uyarak "Köyler için Seyyar Kütüphaneler tert ipl iyebi l i r ler„ . Bu iş üze
rinde bazı Halkevler inde hazırlıklar yapılmakta olduğunu haber a l 
maktayız. Henüz fiilî olarak harekete geçilmemiştir, önümüzdeki yı l
larda imkân olan yerlerde bu hareketin de müsbet verimlerile karşıla
şacağımıza inanabiliriz. 

B) Burada Ankara Halkevi'nin "Köyler için Seyyar Kütüphaneler,, 
yerine 51 kadar köyde "Sabit kitap dolapları , , bulunduğunu sevinçle 
anmak yerinde olur. 

Köycülük Şubeleri 

Halkevleri Çalışma Talimatnamesinin 104 - 112 inci maddeleri 
Köycülük Subesi'nin çalışma ve gelişme esaslarını ihtiva et
mektedir. 

1932 Senesinden 1942 senesine kadar on yıl zarfında birbiri ar
dınca Partimizce açılmasına muvaffakiyet elvermiş olan Halkevleri 
383 olup bundan 325 inde Köycülük Şubesi de açılmış ve faal vaziyete 
girmiş bulunmaktadır. 

Köylerin sosyal, sıhhî, bediî gelişmelerine ve köylü ile şehirli ara
sında karşılıklı sevgi ve tesanüt duygularının kuvvetlenmesine çalışıl
maktadır. 

Bu şubelerin bir çoğu, kendi çevrelerinde bulunan köylere yap
tıkları gezilerle ve köylüye çeşitli suretlerle yapmakta oldukları yar
dımlarla geniş ölçüde faydalı olmağa muvaffak olmakla beraber köy
cülük Şubelerinin köy çalışmalarının mevcut elemanlara ve imkân
lara göre tertip ve takibi esaslandırılmıstır. 

Bu Gezi lerde Köycülük Şubesinin elemanlarını teşkil eden Dok
torlar, öğretmenler , Dişçiler, Veterinerler, Ziraatçilerden başka kendi-
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lerini a lâkadar eden köylü dertlerini dinlemek üzere İdare Âmirlerinin 
de iştirakile bu elemanların ihtisaslarından köylü faydalandırı lmakta 
ve bu suretle birçok ihtiyaçlar yerinde ve ayağında görülmektedir. Bu 
arada birçok Halkevleri'miz gezintiler esnasında tespit ettikleri nok
sanların kolaylıkla bertaraf edilebileceğine köylüyü ikaz ve ikna et
mek imkânını bulmuşlar ve müteakip ziyaretlerinde bu noksanların 
yapı l ıp yapılmadığını kontrol ederek neticede muvaffakiyet temin ede
bilmişlerdir. 

Bu sayede köy yollarının birbirine ve nihayet en yakın şoseye 
bağlanması, halâ çukurlarının yapılması, gübrelerin köy dışına çıka
rılması, evlerin, sokakların temizliği g ibi , köyün umumî sağlığını a lâka
dar eden noksanların ikmali tabiati le mümkün olabilmiş ve bu suretle 
köy kanununun köylüye tahmil ettiği i cap la rda kendiliğinden hasıl ol
muştur. 

Bu meyanda köylerimizin modern bir plânla vücutlandırılması 
Halkevleri'mizce ön plâna alınarak sabit bir numune plânına uyulması 
için gerekli tedbirler alınmış ve bundan mülhem olarak bir köyün 
muhtaç olduğu (Cumhuriyet alanı, Parti ve Halkevi veya Odası , Pos
ta , Telgraf, Telefon, Konukevleri, Jandarma ve Polis Karakolları, Mek
tep binalarile Mezarlık) yerleri tayin edilmiş ve buna göre yapı lacak 
inşaatın plâna müstenit olması hususunda köylüye malûmat zevki aşı
lanmıştır. 

Köylerimizin içme ve lemizlik sularının fennî yol lardan akıtılması 
ve getirilmesi suretile ancak salgın hastalıkların önüne geçilmesi müm
kün olacağı hakkında tam ve sarsılmaz duyguya hemen hemen bir 
çok köylülerimiz bugün sahip bir hale gelmişlerdir. 

Köy binalarının inşa tarzında, yapı fenninin emrettiği gibi , takip 
edilmesi lâzımgelen şekillerden ahır ve samanlığın evlerden uzakta ve 
ayrı olarak yapılması lüzumuna ve şimdiye kadar bir çok zararı gö
rülmüş olan düz ve toprak damlardan vaz geçilmesi hususunda köylü, 
anlaşılır bir dil ile irşat ve çatılı binalar yapılmak için vazifeleri a ra
sında bu cihetin önemi köy muhtarlarına telkin edilmiştir. 



Köylülerimizin yazın en ziyade ihtiyaç hissettikleri su üzerinde 
taksim ve tevzi noktasından maruz kaldıkları müşkülât gözönüne geti
rilerek bunların köylünün hakikî ihtiyacı ve hissedilen lüzuma göre 
harkların açılması ve temiz bulundurulması ve bu suretle köylüler ara
sında bu yüzden hadis olan geçimsizliğin kökünden kaldırılmış oldu
ğu memnuniyetle görülmektedir. 

Bundan başka köy sınırları dahil inde o köyün otlak ve koruluk 
yerlerinin tayininde köylülerin iştirakile mütehassıslarımız bilhassa 
meşgul ve muvaffak olmuşlar ve bu suretle bu ihtiyaçları da ileride hiç 
bir düşünce ve ihtilâfa mahal bırakmıyacak şekilde neticelendirmiş
lerdir. 

Esas itibarile Türk köylüsünün bediî zevkinin ifadesi olan ağaç 
yetiştirme heves ve arzusuna fennî bir tarz telkin edilerek senenin mu
ayyen günlerinde ağaç bayramı yapılması ve bu sayede köyün ağaç
landırılması esası anlatılmış ve bu duygu köylünün hayat ve neşe ima
nı arasına sokulmuş ve bundan başka Köycülük Şubesi köylerimizin 
kuruluş ve yükseliş tarih ve coğrafyasını tetkik ve köylüye izah mev
zuu çerçevesi içine almış, her köyün taşıdığı mazi ve kuruluş ve inki
şaf devrelerine ait malûmattan da istifadeleri temin edilmiştir. 

Köylerimizde yapılmakta olan köy bayramlarında diğer köylerin 
de toplu bir halde bulunması ve bu suretle cemiyet hayatının canlan
dırılıp yaşatılması için Şube'nin faaliyeti semere vermiş ve bu suretle 
de köylü tesanüt duygusunu kendine mal etmiştir. Halkevleri'mizden 
bir çoğu şehir ve kasabalarda kurulan pazarların tesadüf ettikleri 
günlerin akşamları köylünün şehir ve kasabalarda toplu bir halde bu
lunmalarından istifade ederek program dairesinde köylü geceleri ter
tip edilmiş ve muntazaman verilmekte olan temsiller, müsamereler ve 
millî oyunlardan istifade ettirilmiş ve çaldırılan halk sazları ve söyle
nen halk şiirlerile tenvir edilmişlerdir. Bu köy bayramlarına merkezden 
gelen münevverlerin köylüyü alâkadar eden muhtelif konulardaki ko
nuşmaları da bayram programlarında yer almaktadır. Zaman zaman 
Kaza ve Vilâyet merkezlerinde köy muhtarlarının toplantısından isti-

fcde eden Halkevleri'miz muhtarlar için açtıkları kursta alâkalı münev
ver ve memurlar vasıtasile irşatta bulunmuş ve bu kurslarda köy kal
kınması, köy kanunu, hayvan yetiştirilmesi, zeriyat, idarî ve banka 
muameleleri ve temizlik mevzuları üzerinde yapı lan konuşmalarla 
muhtarlar u-.- bulandırılmaktadır. 

Halkevleri'mizin Köycülük Şubeleri; köylünün hastalarını Kaza ve 
Vilâyetteki hastanelerde tedavilerine ve bu Şubelere mensup arkadaş
lar tayin edilen zamanlarda müracaat eden köylülerin dertlerini din-
liyerek dileklerinin yerine getirilmesine çalışmakta ve bu suretle köy
lünün bu uğurda eskiden maruz kaldığı müşkilât ve gecikme yerine 
kolaylık ve çabukluk, güler yüzlülükle karşılanmasını temin etmekte
dirler. 

Bazı Halkevleri'miz, köylerimizde okuyup yazma kursları açmak
la beraber okuma odaları da açarak okuma sahasını genişletmekte
dirler. 

Köylülerimizin yerli mcllarımızı tanıması ve onların taşıdıkları kıy
met ve dayanıklığını ilk bakışta anlıyabilmek için Halkevleri'mizin ter
tip ettikleri Seyyar sergilerle bu iş dahi halledilmiş ve bu suretle Cum
huriyet devrinin mamûlâtını yakından köylümüze tanıttırmayı da vazi
fe bilmiştir. 

Her şeyden evvel ve mühim olarak kabul edilen sıhhî işlerde kul
lanılması gereken mualece ve tedavi malzemesinin köylüler'imize tanı
tılması ve kullanma usulünü doktorlarımız hemen hemen umumî bir su
rette tarif etmiş ve her köyün bütçesi nisbetinde bir ecza dolabı bu
lunmasına ait lüzumu köylüye takdir ettirilmiştir. 

Köylüler'imizin mütemadî çalışmalardan doğan yorgunluğunu gi
derebilmek için Halkevleri 'miz; Köycülük Şubesinin, Temsil Şubesile iş 
birliği yaparak temsiller, karagöz, kukla, millî rakslarla köylüler'imizin 
neşe ve zindeliğinin artmasını büyük bir şevkle temin etmektedirler. 
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Tarih ve Müze Şubeleri 

T arih ve Müze Şubeleri, son iki senedenberi - eskîaen - Dil ve 
Edebiyat Şubesine bağlı olan Tcrih çalışmalarının Müze Şu
besine birleştirilmesi üzerine, Halkevlerinin en önemli bir 

çalışma organı haline gelmiştir. Bu suretle de millî kültür ve tarihimize 
ait tetkikler biraya toplanarak esaslı şekilde organize edilmiş bulun
maktadır. 

Halkevleri'mizin Tarih ve Müze Şubeleri bu suretle bir taraftan 
muhitlerinin Tarihlerini aydınlatacak araştırmalar yaparak Millî Tari
himiz için faydalı neşriyat yapmak, muhitlerindeki Tarihî anıtları koru
mak, önemli gördükleri Höyük v.s. tarihî eserleri bu sahada çalışan 
kurumlara bildirmek; diğer taraftan Millî kültür ve Etnoloji ile ilgili Bel
geleri toplamak ve muhafaza etmek, aynı zamanda her Halkevi ma
hallî Folklor tetkikleri (Halk arasında yaşıyan masal, türkü, âdet, an
ane, merasimler, halk sanatı ve eşyaları, kısacası, genel olarak halkın 
maddî ve manevî tezahürlerini) yapmak ve bunları neşretmek gibi çok 
önemli vazifeleri üzerlerine almışlardır. Halkevleri'mizin bu yöndeki 
çalışmaları sonunda millî kültür ve tarihimize ait çok kıymetli eserler 
ve Belgeler orataya çıkmaktadır. 

Halkevleri'mizin Tarih ve Müze Şubeleri'nin bu vazifelerini yapa
bilmeleri için C. H. Partisi, gerekli her türlü yardımda bulunduğu gibi 
son yı l larda bu yöndeki çalışmaları ehemmiyetle ele almış olmakla, 
Tarih ve Müze Şubeleri'nin çalışmaları esaslı şekilde yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır. Bugün Halkevleri'mizin birçoğu bu yönde cidden çok 
faydalı bir şekilde çalışmaktadırlar. 

Halkevleri'mizden bazıları Mahall î Tarih ve Folklor tetkikleri 
yapmakta ve bu tetkikleri Dergilerinde veya ayrı kitaplar halinde 
yaymakta oldukları g ibi , bazıları da bu çalışmaları daha ileri götüre
rek mahallî hususiyetlerine ait maddî kültür malzemelerini toplıyarak 
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Müze Nüveleri vücuda getirmişlerdir. Bu çalışmalar, ileride Millî Halk 
Müzesi'nin temelini teşkil edecektir. 

Bu meyanda Ankara, Eminönü, İzmir, Mersin, Bursa, Adana , Ço
rum, Balıkesir, Bolu, Sındırgı, Tire ve Bergama Halkevler ini takdirle 
anarız. Bunlardan başka mahallî Tarih ve Folklor tetkikleri yaparak 
kıymetli eserler vermiş bulunan Halkevleri'mizden Eminönü, Balıkesir, 
Ankara, Aydın , Bolu, Bergama, Bursa, Elâzığ, Diyarbakır, Gaziantep, 
Mersin, Manisa, Mardin , Konya, Kayseri Halkevler in i ; aynı zamanda 
Yenitürk, Halk Bilgisi Haberleri (Eminönü), Gediz (Manisa), Çorumlu 
(Çorum), Görüşler (Adana), Uludağ (Bursa), İnanç (Denizli), Konya 
(Konya), Burdur (Burdur), Karadağ (Diyarbakır), Doğuş (Kars), İçel 
(Mersin), On (İsparta), Taşpınar (Afyon) Halkevi Dergilerini de bu sa
hadaki kıymetli neşriyatları bakımından övmemek haksızlık olur. 

1941 de Halkevleri ve Oda la r in ın yekûnu 581 (383 Halkevi, 198 
Halkodası) i bulmuştur. Bu Kurumlar Millî Tarih ve Folklorumuzu tet
kik etmek için çok müsait bir durumdadırlar. Yeter ki, her Halkevi, bu 
sahada çalışan kardeş müesseseleri örnek tutarak çalışsınlar!... Pek 
yakında bütün Halkevleri'mizin bu sahada muvaffakiyetli çalışmala
rını göreceğimizi umuyoruz. Bu ümitlerimiz tahakkuk ettiği gün Millî 
Tarih ve Folklorumuzun beklediğimizden daha çok aydınlanacağı ve 
birçok meçhullerin halledileceği şüphesizdir. 

Her Halkevi kendi muhitini süratle tetkik etmelidir. Bu iş, onlar 
için çok güç değildir, fakat çalışmaları sonunda elde edilecek netice
ler, millî tarihimizi ve benliğimizi aydınlatması bakımından çok büyük 
ve kıymetli bir hizmet olacaktır. 



H A L K O D A L A R I 

B ir yerde Halkevi açılabilmesi için en az üç şubenin teşekkül 
etmesi şarttır. Büyük şehir ve kasabalardan daha küçük ka
sabalara ve köylere doğru gidildikçe Halkevleri teşkilât ve 

çalışma talimatnamelerinin aradığı muhit şartlarının dara ldığı , Halkevi 
kurulma imkân ve vasıtalarının bu müesseseyi işletemiyecek kadar 
azaldığı göze çarpmıştır. Halkevi teşkilâtile varılamıyan bu yerlere 
oraların ihtiyaçlarına, dilek ve şartlarına uygun bir teşkilâtla girilmesi 
düşünülmüş ve bundan Halkodaları doğmuştur. Millî kültür idealini, 
Halk terbiyesi dâvasını gerçekleştirmek için de güzel Mil l î Teşkilâtçılı
ğı ile Halkodalarını yaratan Cumhuriyet Halk Partisi, bu kurumlarla 
köylere kadar sokulmak bahtiyarlığına ermiştir. Küçük kasabalar, bi
raz derl i toplu büyük köyler, bilhassa okulu olan köyler Halkodaları 
açılması için göz çeken merkezlerdir. 

1940 ve 1941 yıl larında yurdun 200 ze yakın (198) bucağında 
Halkodaları açılmıştır. Bu aşağı yukarı 10 yıldanberi açtığımız Halkev
ler inin yarısından fazladır. Halkodaları sayısının gelecek birkaç yıl 
içerisinde Halkevi sayısını aşacağına şüphe yoktur. Çünkü talimatna
meleri, kuruluş ve işleyişleri bakımından Halkevleri, ileride birer Halk 
üniversitesi derecesine yükselmek gayesini gütmektedirler. Ve memle
kette bu gayenin gerçekleşeceği yerlerin sayıları mahdut kalacak ka
dar bellidir. Halkodaları hakkındaki düşüncelerimizin daha iyi ve 
açık kavranabilmesi için aşağıdaki hususların belirtilmesini faydalı 
görmekteyiz. 

I — Kuruluş bakımından: 

A) Cumhuriyet Halk Partisi, Halkodalar in ı , küçük kasaba ve köy
lerimizde açmak yolunu tvtmvştur. Buralarda beliren şartlar (bilhassa 
eleman ve maddî imkânlar yönünden) ancak muhit ihtiyaçları nisbe-
tinde bir durumda bulunduğundan kurulacak teşkilâtın bu şartlara uy

ması gözönüne alınmış ve Halkodaları talimatnamesi bu esaslara gö
re tanzim olunmuştur. 

Denilebilir ki, Halkodalar in ın kuruluş şartları, Halkevler ine ka-
vuşamamak üzüntüsü içinde kıvranan ve yurt genişliğine serpilmiş 
olan küçük kasaba ve köylerin kültür ihtiyaçlarını tatmin edici mahi
yettedir. Memleketin umumî bünyesine uygun düşen bu teşkilâtın hal
kın köklerine indirilmesi ve yurdun bir çok yerlerinde kurulması müm
kündür. 

B) Birkaç münevver vatandaşın vazife gördüğü veya oturup yer
leştiği ve bu iş için nisbeten maddî vasıta ve imkânlara malik bulunu
lan köylerde ve küçük kasabalarda Halkodaları açılmakta ve açı la
bilmektedir. Bu türlü yerlerin sayısı Yurd 'da binleri bulmaktadır. 

C) Ha lkoda lar inda Şube teşkilâtı olmadığı için seçilen idare he
yetinin en az bir Halkevi Şubesi Komite Heyeti derecesinde olması lâ
zımdır. Bina ve bütçe imkânları da bu heyetin çalışmalarını mümkün 
kılacak durumda olmalıdır. Halkodaları talimatnamesi kuruluşta ve 
hizmete geçişte esas olan bu şartları realist bir görüşle tesbit etmiştir. 

Ç) Muhit şartları zamanla bir Halkevi kuruluşuna müsait derece
de inkişaf eden Halkodaları , birer ikişer Halkevine çevrilmekte ve hiz
met sahaları açılıp genişletilmektedir. 

II — Hizmet ve gaye yönünden: 

A) Halkodaları , Halkevlerinin birer nüvesidirler. Hizmet ve gaye 
bakımından aralarında fark yoktur. Aynı maksat uğrunda Halkodalar ı 
daha az vasıtalarla daha dar yerlerde ve vaziyete göre yapacaklar ı 
iş bölümleri içinde; Halkevleri ise geniş ve bol vasıtlalı muhitlerinde 
daha şümullü ve müstakil iş bölümlerine sahip olarak çalışmaktadırlar. 

B) Halkodalarinın açıldıkları yerlerde ve muhitlerinde iktisadî ve 
içtimaî hayatın icap ettirdiği iş bölümleri, meslek ve sanatlar gittikçe 
azalmakta, hemen aşağı yukarı büyük kısmı ile aynı iş üzerinde çalı
şan daha saf ve billûrlaşmış bir halk kitlesi yaşamaktadır. Bu halkın 
düşünce ve temayülleri de kendi hayatî meseleleri, bunları çevirecek 

17 



fikir ve kültür hareketleri istikametinde temerküz istidadı göstermekte
dir. Bunun için Millî hayatın tekasüf ettiği büyük şehirlere varıldıkça 
çok karışık bulunduğu Halkevleri muhitlerinde istidat ve temayüllerin 
seçilmeleri, durumları ve kendi istikametlerinde Millî Kültür birliğine 
doğru inkişaf etmeleri esası düşünülerek Halkevleri bünyesine giren 
Şube Teşkilâtına,- Halkodaları hizmetlerinde lüzum ve imkân görül
memiştir. 

C) Halkodalar in ın yapacakları işlerin ana çizgileri kendi tali
matnamelerinde açık bir dille sıralanmıştır. Bu işler en dar imkânlara 
göre tertip edilmiştir. Daha müsait imkân ve vasıtalara sahip olarak 
çalışan Halkodaları bu işlerin daha fazlasını görmekte ve faaliyetle
rini, maddî bakımdan küçük yapılı Halkevlerine yaklaştırmaktadırlar. 

Ç) Halkodaları idare heyetleri, Halkevler inde olduğu gibi , içinde 
bulundukları şart ve imkânlara ve talimatnamelerindeki esaslara uya
rak bir (Yıllık Çalışma Programı) tertip etmekte ve bunun üzerinde ça
lışmaktadırlar. Yalnız, bu çalışmaların daha canlı ve verimli olabilmesi 
için, bazı Halkodalar imızın yaptıkları gibi , bütün Halkodalar imızdan 
âza umumî heyetleri arasından (10) ar, (15) er kişilik gruplar ayır
maları ve iş bölümü yapmaları beklenmektedir. Gerçi , talimatnamele
rinde bu grupların nasıl teşkil edileceğine dair kayıt ve sarahat yok
tur. Fakat, görülecek işlerin oldukça çeşitli oluşu ve bunları program
laştırma ve başarmada Halkodaları idare heyetlerine serbest hareket 
hattı tanınmış olması bu heyetleri, muhitlerini yoklayıp ihtiyaçları kav-
rıyarak, mevcut şartlara ve imkânlara intibak etmeleri elestikiyeti için
de tutmaktadır. Bu lutuma göre, Halkodası idare heyetleri en) muvaffa
kiyetli verimlerini, bütün âzalarının yapacaklar ı fikir ve iş birliğinde 
bulacaklardır. Yoksa işlerin bütün ağırl ığı ile idare heyetleri ve azalar 
içinden mahdut kimseler üzerinde toplanması, yorucu olur ve bek
lenilen faydayı temin edemez. Bundan sakınmak için Halkodala-
r imızda idare heyetlerinin muhitlerini iyice anlıyarak ve hakikî va
ziyetlerini iyi bir görüşle tartarak bütün azalarına iş düşürecek şekilde 
esaslı bir iş bölümü yapmaları lâzımdır. Bu da (1940 da Halkevleri ve 
Halkodalar in ın çalışmaları) adlı broşürde işaret ettiğimiz gibi , Halko-
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lan talimatnamesinin 13 cü maddesinde gösterilen hizmetlerin mahi
yetine ve âzalarının ihtisas ve temayüllerine göre şu şekilde tertiple
nebilir. 

1 — Konferanslar verdirilmesi, Türlü Toplantılar ve Konuşmalar 
tertibi, Millî Bayram ve Törenlerin yapılması... bu yol lar la halkın top
lu hareketlere alıştırılması... Bu işleri başarmak için Halkodası âzası 
umumî heyeti içinden bu işleri yürütecek elemanların bir Küme (Grup) 
teşkil etmeleri gerekmektedir. 

2 — Temsil, Kukla - Karagöz, Millî Raks ve Yerli Oyunlar, Halk 
Türküleri ve Sazları... g ib i , Halk üzerinde canlı izler bırakacak olan 
çekici, terbiye edici ve duyguları besleyici hareketlerin düzenlenme
sinde ve başarılmasında sürekli çalışmalara ihtiyaç vardır. Halkoda
ları azaları içinden bu işlerle uğraşacak arkadaşların da bir Küme 
teşkil etmeleri, kendilerini ve halkı yetiştirmeleri icap etmektedir. 

3 — Millî Sporlarımız üzerinde çalışmak, Kütüphane ve Türkçe 
Okuyup Yazma işlerine bakmak ve bilhassa Türkçe Okuyup Yazma
yı yaymak, bunun için Kurslar açmak, Köy Gezileri tertip etmek, Yerli 
Mal lar ve ürünler üzerinde Sergiler açarak bunların tanıtı lmalarına 
önem vermek, Sosyal Yardım duygularını uyandırmak ve bu işleri dü
zenlemek... gibi , esaslı işler, bu işlerle meşgul olacak arkadaşlar ta
rafından yürütülmelidir. 

4 — Burada mühim nokta şudur: Halkodalarında bu iş bölümü 
yapıl ır ve bu işler üzerinde ihtisaslarına göre âza umumî heyeti grup
lara ayrılırken Halkodası idare heyetine seçilecek arkadaşların bu 
gruplar içinden, onları temsil edecek şekilde, seçilmeleri doğru olur. 
Bu suretle bu idare heyetlerinin yapacakları Çalışma Programında bu 
Kümelere düşen işlerin daha iyi anlaşılmasına ve Programa sokulma
sına imkân verilmiş olur. Ha lkoda lar ina "Halkevleri'nin Nüvesidir,, 
dememizin bir sebebi, bir anlamı da budur. 

5 — Halkodalar ı ; muhitlerinin genişliğine veya dar l ığına, ele
manlarının ve vasıtalarının çokluğuna veya azlığına uyarak bu grup-



ların sayısını artırabil irler. Müsait yerlerde çok iş görülmesi, daha dar 
muhitlerde vaziyete göre çalışılması umulmaktadır. 

6 — Bu Kümelerin yardımlaşarak, birbirlerini tamamlıyarak daha 
canlı ve toplu hareketlere yol açmaları, müsamereler tertip etmeleri 
de mümkündür, beklenmektedir. 

D) Halkodaları da çalışmalarını altı aylık raporlar la ve parti vilâ
yet idare heyetleri kanalile Genel Sekreterliğe bildirilmektedirler. Bu 
çalışmalara ait malûmat istatistiklerimiz arasında yer almıştır. Bunları 
gözdn geçirenler, milletin temellerine doğru atılan adımların ne ka
dar isabetli olduğunu takdirde gecikmiyeceklerdir. Çünkü bu hare
ketler, büyük kısmile, Türk köylerinde yapılmaktadır. 

E) Halkevlerinin (1940) yılı çalışmalarının bir kısmını, bu yuva
lar için \er\\p ettiğimiz Grafikte tesbit etmiş bulunuyoruz. Bize, o yı l , 
bu neticeleri (1941) Halkodamız vermiştir. Bu verim, bu kurumların ilk 
açılış yılı verimidir. 1941 yı l ı , 198 Halkodamız faaliyette bulunmuştur. 
Bunların çalışma raporları henüz tamam olarak alınamadığından 1941 
yılı verimleri tesbit edilememiş ve bu Broşür'de Grafiklendirilememiştir. 

Halkodaları üzerinde bu kadar fazla duruşumuz lüzumsuz deği l
dir, çok görülmemelidir. Yeni doğmakta olan ve milletin, yurdun bü
yük merkezlerden uzak derinliklerinde açılan bu kültür kurumlarından, 
ödevlerinden ve verimlerinden her fırsat düştükçe ne kadar bahsedil-
se o kadar faydalı olur. 

Halkevi Binalarının Plânlaşfırılması 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterliği, Halkevi binalarına 
pek çok ehemmiyet vermektedir. Bunun için Halkevi binaları
nın ihtiyacı karşılıyabilecek bir şekilde inşa edilmesi ve ayni 

zamanda bu binalara Sanat ve Mimarî bakımından iyi bir şekil vere
bilmek maksadile C. H. P. Genel Sekreterliğinde bir Müşavir Mimarlık 
Bürosu kurulmuştur. Bu büroda memleketimizin her köşesinde inşa 

edilecek olan Halkevi binalarının projeleri, inşaat plânları ve bütün 
tafsilât resimleri en esaslı bir surette hazırlanmaktadır. Projelerin Ge
nel Sekreterlik'te teessüs eden bu büroda hazırlanması, Halkevlerinin 
bütün gaye, ihtiyaç ve hususiyetlerinin yakından tetkik ve tahlil ederek 
tanzim edilmesine imkân vermiştir. 

Vilâyet ve kaza merkezlerindeki Halkevi binalarının projeleri 
aşağıdaki esaslar dahil inde tanzim edilmektedir: 

İnşa edilecek her hangi bir Halkevi binasının yeri üzerinde en 
hassas bir şekilde durulmaktadır. Yapılacak binaların yerleri Müşavir 
Mimar tarafından mahallen görüldükten ve tefrik edildikten sonra pro
jeler intihap edilen arsaya uygun olarak hazırlanmaktadır. Yer inti
hap edilirken yapı lacak binanın şehrin meskûn sahalarına ve aynı 
zamanda müstakbel plân mucibince şehrin inkişaf sahalarına yakın 
olmasına dikkat edilir. 

Arşların oldukça büyük olmasına ve bina etrafında geniş Bahçe 
ve Oyun sahalarının tanzimine müsait yer kalmasına çok ehemmiyet 
verilmektedir. Çünkü, etrafında Bahçesi ve oyun sahaları olmıyan bir 
Halkevi binasının ihtiyacı karşılamasına imkân yoktur. Ayni zamanda 
imâr ve şehircilik bakımından da böyle oldukça büyük bir binayı dar 
bir arsa üzerine inşa etmek ve böylelikle sıkışık vaziyetler vücuda ge
tirmek doğru değildir. 

A) Vilâyet merkezlerinde: 

Vilâyet Merkezleri Halkevi Bina projelen hazırlanırken mahallin 
nüfus kesafeti nazarı i t ibara alınarak bu Binalara büyüklük verilmek
tedir. Her yerde ve en çok Temsil ve Konferans salonlarına ehemmi
yet verilmektedir. Burası binanın merkezi sıkletini teşkil etmektedir. Bu
nun için projeler tanzim edilirken bu salonun oldukça büyük olmasına 
gayret edilir. 

Birçok büyük Vilâyetlerde temsil ve konferans salonundan gayr i 
bir de kapalı jimnastik ve Spor salonu yapılmaktadır. Parti, Gençliğin 
ve Halkın Beden Terbiyesile yakından a lâkadar olduğundan Halkevi 
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binalarındaki bu kapalı Spor salonlarına keza pek çok ehemmiyet 
vermektedir. Halkevi binalarının diğer mühim bir kısmı Okuma Salon-
larile Kütüphaneleridir. Her Vilâyet Halkevi'nde en az elli kişi birden 
alabilecek bir okuma salonuna yer ayrılmaktadır. 

İçtimaî hayatı canlandırmak maksadile Halkevler inde sık sık aile 
toplantı ları tertip edilmektedir. Bu ihtiyacı karşılıyabilmek için, Vilâyet 
Halkevleri Binalarında temsil salonundan gayri bir de Merasim Salonu 
tanzim edilmektedir. Kapalı Spor Salonu olan Binalarda aynı salon 
Merasim Salonu vazifesini de görmektedir. Spor salonu olmıyan bina
larda bunun için ayrıca bir ufak salon yapmak icabetmektedir. Bu 
salonlara birçok Halkevler inde gazino ismi verilmektedir. Lâkin bu la
lettayin bir gazino deği l , daha ziyade Halkevi'nin bir aile ve samimî 
hasbıhal salonudur. 

Gençliği Halkevi binalarına celbedebilmek için büyük Halkevi 
Binalarında ayrıca Bilardo, Satranç vesaire oyun salonları da var
dır. Evvelce Parti İdareleri için ayrı binalar inşa edilmekte idi. Bu
gün Halkevi ve Parti İdare kısımları aynı Binalar dahil inde inşa edil
mektedir. Mümkün olduğu yerlerde bunların antrelerinin ayrı olması
na dikkat edilmektedir. Parti kısmında yeni ihdas edilen Müfettiş ça
lışma ve mesai odalari le bir veya iki misafir odası da bulunmaktadır. 

B) Kaza merkezlerinde: 

Kaza Merkezleri Halkevi Binaları için ayrı ayrı plânlar yapılması 
imkânsızlığı dolayısile bunların tip projeler dahil inde yapılması Genel 
Sekreterlikçe kararlaştırılmıştır. Üç tip Halkevi Bina projesi bütün inşa
at ve tafsilât resimlerile beraber en esaslı bir surette hazırlanmış bir 
vaziyettedir. Vaziyeti hazıra dolayısile bunların inşaatına henüz da
ha başlanılamamıştır. Kaza Merkezleri tip projeleri hazırlanırken, Vilâ
yet merkezleri binaları için muteber olan ve yukarıda arzedilen esas
lar gözönünde tutulmuştur. Bu binalar keza büyük bahçeler içinde 
inşa edilecek ve caddeden en az 10-15 metre geri çekilecektir. Bu bi
naların programlarının ve karşılıyacakları ihtiyaçları hep aynı oldu
ğundan ve bundan maada küçük kasabalarda, bir kaç bediî kaideden 
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gayri büyük şehircilik problemleri mevcut olmadığından kaza merkez
leri Halkevi binalarının tip plânlar dahil inde inşa edilmesi gayet uy
gun olacaktır. 

Hazırlanmış olan projeler bunu isbat etmiştir. Çünkü bu projelere 
göre inşa edilecek bir Halkevi binası, her ihtiyacı karşılaayabilecek 
vaziyettedir. Kaza merkezleri üç Halkevi tipinden gayri bir de Köy
lerde ve Nahiye Merkezler inde inşa edilecek Halkodası tip projesi 
hazırlanmıştır. Esas olarak Vilâyet ve kaza merkezlerinde inşa edile
cek bir Halkevi binasında muhitte bulunan malzemenin kullanılması 
kabul edilmiştir. Taşı bol olan her hangi bir yerde, sıva ve çimento 
yerine, taş kullanılması caiz olacağından Bina projeleri buna göre 
hazırlanmaktadır. Zaten Anadolu yaylasının iklimine en çok mukave
met eden taştır. Eskiden beri Mimarî Sanatının en asîl malzemesinden 
biri olan taştan lâyikile istifade etmekle memleketimizi yüzlerce sene
ler süsliyecek Halkevi Binaları vücuda getirmek kabil olacaktır. Halk
evi Binalarına umumiyetle Mimarî ve Sanat bakımından taksimat ve 
dahilî aksamına göre ciddî bir şekil vermek icap etmektedir. 

Cephelerin tanzimi esnasında kullanılan malzeme hususiyetlerine 
göre Mimarî Şekiller vücuda getirilmesine, muhitin karakterine intibak 
etmeğe ve Tabiatın güzelliklerini ihlâl etmeden Bina kitlelerinin zemin 
üzerine oturtulmasına gayret edilmektedir. Böylelikle inşa edilecek Bi
nalarla Tabiat arasında aykırılık deği l iyi bir ahenk vücuda getirilme
sine ve Mimarî bakımından umumiyetle Binalara asîl ve mütevazî bir 
karakter ve ekseri sırf proporsiyonlara istinat eden bir güzellik verme
ğe çalışılmaktadır. Aynı zamanda geçici ve muvakkat zevk cereyan
larına kapılmaksızın yalnız hakiki inşaat ve Mimarî kaidelerine sadık 
kalarak Halkevi binalarına ağır bşlı bir haricî karakter vermeğe gay
ret edilmektedir. Anadolu'nun her köşesinde inşa edilecek bu Binalar
da projeleri tanzim edilirken her hangi yanlış bir romantikten ve eski 
Bina şekillerini taklit etmekten çekinmekle beraber Türk ananevî M i 
marî esaslarına bağlı kalmağa en çok ehemmiyet verilmektedir. M i 
marîde de, diğer Sanatlarda olduğu gib i , her zaman maziden ilham 
almak mumundur. Lâkin ilham almak taklit etmek demek eğildir. Sanat 



sahasında Cumhuriyet devrinin başarıcı ve yapıcı ruhu yalnız maziyi 
taklit etmekle tatmin edilemez; gelecek nesillere hakikî Sanat yolunu 
göstermekte bize düşen büyük bir vazifedir. Bunun için Halkevi Bina
ları yalnız bir çok sosyal ihtiyaçları karşılıyan binalar deği l , aynı za 
manda memleketimizin Mimarî inkişafında rehberlik edecek eserler 
olmalıdır. 

Dünya ahvali düzeldikten sonra Halkevi Binalarının Genel Sekre
terlikçe tanzim edilecek senelik programlarla inşa edilmesi düşünül
mektedir. 

Halkevleri Yeni Çalışma Raporları 

Halkevlerj'nin yeni İdare ve Teşkilât ve Çalışma Talimatnamele-
rindeki kayıt lara, hükümlere, çalışma usullerine göre Halkev
leri için çalışma raporları örnekleri tertip edilmiş ve bastırıla

rak kendilerine gönderilmiştir. 15 cedvelden ibaret olan bu örnekler 
34 X 45 ebadındadır. A, B, C (1-9), D, E, F, cedvellerini ihtiva etmekte
dir. Bu cetvellerde Halkevlerinde var olan, yapı lan ve yapılmakta 
o lan, bütün maddî manevî unsurların, bütün çalışma neticelerinin ve 
gösterilen faaliyetler hakkında Halkevi'ni idare edenlerin söyliyecek-
leri sözlerin, yürütecekleri fikirlerin ortaya dökülmesine, tesbitine im
kân verilmiştir. Eleman, Bina, vasıta ve imkân bakımından bol ve ge
niş teşkilâtlı büyük Halkevleri'mizden en dar ve kısır şartlar içinde ça
lışan maddî yönden küçük yapılı Evler'imize kadar bütün Halkevleri"-
miz için bu rapor örneklerini kabul etmiş bulunuyoruz. 

Halkevlerini bünyelerine göre, yan i : Bol imkânlı, Or ta halli ve 
Daha dar durumlu Evler olarak katagori lere ayırmak ve bunlara göre 
rapor örnekleri tertip etmek düşünülebilir. Fakat bunu tayin etmek 
güçtür. Bugün teşkilâtı, imkân ve vasıtaları, muhit sarılan muayyen 
olan bir Halkevi, yarın daha ileri ve değişen şartlar içinde inkişaflar 
gösteriyor, çalışma ve verim ufukları umulmadık bir hızla genişliyor. 
Bunun tersi de olmuyor değil. Fakat bu son şekii üzerinde durulmaya 
değmiyecek kadar az hissedilmektedir. 

Halkevlerinin çalışma sınırları yoktur. Ellerindeki talimatnameler 
onlara büyük bir milletin kültür işlerini yürütmek ve geliştirmek parola
sını vermekte ve yollarını göstermektedir. Bu engin sahada hizmetleri 
ve ödevleri, Halkevler inin boylarına göre muayyen ölçülere dökmek, 
en geniş imkânlıdan en dar imkânlıya kadar buralarda çalışan ka
biliyet ve cevherlerin iradelerini, ideallerini, çalışma kudretlerini sınır
lamak... tehlikeli bir netice verebilir. Bunun için, Halkevleri talimatna
melerinde olduğu gib i , bunlara dayanarak hazırlanan rapor örnekle
rinde de Halkevlerini katagorilere ayırmaktan sakınılmıştır. Bu cihet 
anlaşıldıktan sonra şimdi çalışma raporları örneklerinin tertibinde, sı
ralanışında güdülen maksadın bir kaç nokta etrafında izahına geçe
bil ir iz: 

1] Müşterek idare ve bahisler: 

Halkevlerinin genel idaresine şubeler müsavi şartlar ve aynı se-
lâhiyetler ile katılmaktadırlar. Halkevi İdare Heyetini teşkil eden Ar
kadaşların Şubeler tarafından seçilmeleri ve aynı zamanda şube ko
mitelerinin başlarında bulunmaları, onları , başkaları taraf ından alınan 
kararları tatbik zorluğundan kurtarmakta, ellerindeki imkânlara, şart
lara uyarak yapabilecekleri işler üzerinde karar alıp çalışmalarını im
kân dahiline sokmaktadır. Böylece, Halkevi İdare Heyeti tarafından çi
zilen programın, alınan kararların Halkevi realitesine uygunluğu ve 
tatbiklerinde anlayış ve hareket birliğine varılması temin edilmiş bulun
maktadır. İşte, yeni çalışma raporları örneklerinde bu idare heyetleri
ni ilgiliyen bu türlü çalışmalar hakkında malûmat verilmesi işi, Halkevi 
Reisinden istenmiştir. 

2) Şubelerin çalışmaları: 

Çalışma mefhumu, Halkevler ine, Şubelerin varlığı ile girmektedir. 
Halkevleri çalışma talimatnamesi, her Şubenin tutup gideceği yolu 
göstermiştir. Şube çalışmalarının birbirine karıştırılmaması için her 
Şubeye mahsus ayrı ayrı cedveller tertip edilmiş ve bunların doldu
rulmaları Şube Komite Reislerinin mesuliyetine bırakılmıştır. Bu suretle 
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her şubenin çalışma alanına giren kültür hizmetlerini ve verimlerini, o 
şubelerin adı alt ında toplayıp tetkik etmek, hangi kol larda daha ileri 
gidi ldiğini, hangilerinde geri kalındığını görmek imkânı hasıl olacaktır. 

3) İş birliği 

Halkevler inde genel ve şuurlu bir iş birliğinin geniş yeri vardır. 
Çalışma raporları dolgunluğunu ve yüzaklığını bu iş birliğinden almak
tadır. Bizim burada işaret etmek istediğimiz iş birliği daha küçük öl
çüdedir. Birkaç şubenin iştirakini iltizam eden hizmetlerin görülmesin
de yapılması gerekli olan iş birliğidir. Meselâ: Güzel Sanatlar veya 
Sosyal Yardım Şubesinin tertip edeceği müsamereler buna bir misal
dir. Yine Şubeler kendi maksatlarını yaymak için verecekleri konfe
ransları, Dil ve Edebiyat Şubesine sıraya koydururlar. Yahut, Dil ve 
Edebiyat Şubesi tesbit edeceği konfreans programında diğer şubele
rin maksatlarına yer verir. Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi, diğer 
şubelerin öğretecekleri Dersler için icap eden vasıtaları hazırlar. Bu 
türlü hallerde işleri Halkevi idare heyeti düzenler. Esasen işlerin ahenk 
içinde akıp gitmesi, aksamaması için her Şubenin tetkik ve tasvibinden 
geçen kendi komitelerinin çalışma programları , Halkevi İdare Heyeti
nin tasdikinden sonra, tatbik sahasına konulduğundan Şubelerin ya 
pacakları müşterek işlere bu heyetlerce güzel tertip şekilleri verilmek
tedir. 

4) Diğer Kurumların Çalışma Şekilleri: 

Hayır Cemiyetleri, Diğer Mili* Teşekküller veya Profesyonel Tiyatro 
Heyetleri gibi kurumların, Halkevleri işlerin; aksatmamak üzere, Halke
vi İdare Heyetinin karar ve müsaadesile Halkevler inde yaptıkları ça
lışmaların neticeleri, Halkevlerinin kendi teşebbüsleri ve çalışmalarile 
elde ettikleri verimlere karıştırılmıyacaktır. Bu maksadın temini için ça
lışma raporlarında bu işlere mahsus ayrı bir cedvel (D cedveli) kon
muştur. 

5) Şubeler ve Umumî Heyet Toplantıları: 

Halkevler inin ananesinde büyük bir millî ailenin şuuru ve ahlâkı 
yaratılmasına önem verilmektedir. Bunun için her Şube komitesi, Şu-
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benin Altı Aylık Çalışmalarını Raporlarına işlemekle beraber, o anda, 
kendi şubesi üyelerini, kendi aile efradını toplantıya çağırarak bu altı 
aylık verim hakkında kendi üyelerine malûmat verir. Şube Umumî He
yeti bu çalışmaları tetkik, tenkit etmek, programın iyice tatbik edilip 
edilmediğini araştırmak, sebeplerini öğrenmek... yolundaki selâhiyet 
ve hakkını kullanır. Bu toplantı lar çok mühimdir. Diğer taraftan Çalış
ma Yılı sonunda Halkevi İdare Heyeti, Ev'in Umumî Heyetini, bütün 
azalarını içtimaa çağırarak Ev'in bir yı lda yaptığı çalışmalar hakkın
da Umumî Heyete malûmat verir; ve gelecek yıl programını izah eder. 
Halkevi İdare Heyetinin müşterek çalışmalarile elde ettiği neticeler, 
Şube Komitelerinin gösterdiği faaliyetlerin verimleri bu suretle bir de 
Umumî Heyetin önüne serilmektedir. Bu toplantı larda bir yıllık çalış
maların muhasebesi yapılırken bir fahrî hizmetler tablosunun yüksek 
manevî dekoru içinde Emek dökenler, İyi çalışanlar kutlanır ve mutla-
nırlar. İşte çalışma raporlarında bu toplantıların belirtilmesine de hu
susî bir ehemmiyet verilmiştir. 

6) Teftişler: 
Halkevleri; yol gösterici, çalışma birliğine götürücü bir arkadaşlık 

havası içinde teftiş görmektedirler. Eksikleri, gedikleri üzerinde durul
makta, şart, imkân ve vasıta bakımından yeterlik içinde bulunup da 
çalışmamış olanlar arkadaşça tenkit edilmekte, iyi çalışanlar takdir 
ve teşvik görmektedirler. Bizim teftişlerimiz, gönülsüzleri, isteksizleri 
zorla çalışmıya sürükliyen bir vasıta değildir. Bilâkis bizim teftişlerimiz, 
halk hizmetine gönül vererek çalışan idealistlerin takıldıkları engelleri 
kaldırmak, yollarını açmak, noksanlarını tamamlamak, fikir ve duygu 
hürriyetlerini, enerjilerini halkın yükselmesi uğrunda kullanmalarına 
imkân vermek... gibi muvaffakiyetlerini araştıran bir usuldür. Bunun 
için teftişlerin Halkevi hayatında yetiştirici bir önemi vardır. Bu bakım
dan teftişlerin de Halkevi çalışmalarına aykırı düşmiyen tesirlerini, bir 
de, Halkevi'ni idare edenlerin kendi Raporlarında göstermeleri fay
dalı görülmektedir. Bu Maksada, Çalışma Raporlarında yer verilmiştir. 

7) Gelecek Yıl Programı: 
Halkevleri 'miz, yurdda programlı çalışmanın güzel örnekleridir. 



Bunun böyle olduğunu söylerken gösterişsiz bir gerçekten bahsettiği
mize kaniiz. Halkevler inde süse, yaldıza, aldatıcı ve şişirilmiş şeylere, 
değersiz düşüncelere yer verilmediğini görmekteyiz. Halkevleri'miz 
her şeyi olduğu gibi göstermek, ihtiyaçlar üzerinde güçlerinin yettiği 
kadar durmak ve yapabildiklerine "Yaptık, , , yapamadıklarına şu ve
ya bu sebeplerden dolayı "Yapamadık.. . , , demek gibi asîl ve ahlâkî 
bir oluş içindedirler. Halkevleri'inin verdikleri kendi çalışma rapor la
rında bu açık yüreklil iğin, hakikat acı ve aleyhlerine de olsa, sıcak ve 
doğru değimlerini görüyoruz. Onların çalışma programları , Halkevi 
realitesine daima uygun olarak çizilmektedir. Halkın ve muhitin ihti
yaçlarına doğru genişliyen kavramlı bir plânın yürürlüğü şeklindedir. 
Kolayı tutup çetinden kaçan cılız ve korkak hareketlerin bu plân ve 
programlarda yeri yoktur. Bütün bunlara, Halk Terbiyesinin uğraşrırıcı, 
yorucu hizmetler bekliyen dilekleri, Millî kültürün Onsafa geçirilmesi 
ideali hâkimdir. Bu idealin kökleşip gerçekleşmesi kaygısı, Halkevle
r in in hareketlerinde şuurlu bir sezi olarak belirmektedir. Halkevler i 
nin plânlı hareketlerinde çalışma programları hep bu düşünce ve bu 
ruhla çizilmekte, bu anlayışla tatbik edilmektedir. 

Merkezde, Halkevlerinin gelecek yıl Çalışma Programlarının ana 
hatlarını, Şubelerin adları altında toplıyarak tetkik edebilmek, bunlar
la ilgili Dilekleri gözden geçirebilmek için Halkevleri çalışma rapor la
rına bu hususların tesbitine mahsus bir Cedvel eklenmiştir. 

8] Raporlar üç nüsha doldurulmaktadır: 

Halkevlerinin çalışma yı l ı , takvim yılı olarak kabul edilmiştir. Bu 
da Ikincikânun başından Haziran sonuna ve Temmuz bidayetinden 
Birina'kânun nihayetine kadar birinci ve ikinci altı aylık çalışma dev
relerine ayrılmıştır. Halkevleri bu devre çalışmalarını altışar aylık ra
porlar la bildirmektedirler. Her altı aylık çalışmalar hakkında verilecek 
raporlar üç nüsha doldurulur. Biri doğruca Genel Sekreterliğe gönde
rilir. Biri Halkevi'nin bağlı bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi Bölge 
Müfettişine verilir. Biri de Halkevi dosyasında saklanır. 

Halkevlerinin Genel Sekreterlik ve Bölge Müfettişlerine yol ladık

ları raporlar üzerinde aşağıda ana çizgilerini işaret ettiğimiz muame
leler yapılmaktadır. 

A — Doğrudan Genel Sekreterliğe gönderilen raporlar: 

1 — Halkevlerinin doğrudan Genel Sekretrliğe yol ladıkları rapor
lar, bürosunca, bu Eev'lerin istatistik işlerile uğraşanlara verilir, Halk
evlerinin her altı aylık Çalışma Devrelerindeki verimleri bu raporlar 
üzerinden toplanarak bir yıllık çalışma neticeleri tesbit edilir. 

2 — Yeni çalışma raporlari le verilen müsbet rakam ve neticeler, 
bundan önceki devre raporlarında bildirilmiş olan malûmatla karşılaş
tırı lır; nisbetler çıkarılır; artış ve eksiliş varsa sebepleri araştırılır. Böy
lelikle elde edilen istatistik bilgiler, b iz i ; Halkevleri çalışmalarının seyri 
ve gelişmesi hakkında kesin hükümlere götürür. 

3 — Yalnız, bir hükmün doğru verilmesinde, bu hükme esas olan 
unsurları inceden inceye elekten geçirmenin, olup bitenleri yanı lmaz 
bir dikkatle süzmenin başlıca dayanç olduğu unutulmamak gerektir. 
Bununla beraber Halkevleri hayatında işin ince bir hususiyeti de var. 
Halkevleri hizmetleri, Feragat ve Fedakârlık duygularının temiz ikli
minde çiçeklenmekte ve meyvelerini vermektedir. Bu faaliyetin ölçüsü 
yoktur. Halkevleri çalışmaları ve verimleri hakkında böyle bir hükme 
varırken Türk insanın "Garazsız ve Menfaatsız,, Eseri önünde bulundu
ğumuzu ve bunun ortaya gelmesinde payımız olup olmadığını araştır
mamız da gerektir. Bunu yapabi l iyorsak vereceğimiz hüküm, doğru 
olur. 

4 — Cumhuriyet Halk Partisi, maddî manevî her türlü fedakârl ığı 
yapıp imkân ve vasıtaları yaratarak ayrı kayrı demeden, bütün vatan
daşlara kucağını açmış ve onları Halkevlerine çağırmıştır. Bu millî so
daya gönül verenler, millet hayatında "Fahri Hizmet, , , Bayrağını 
açarak işe sarılmışlardır. Bu yolda dökülen emeklerin, yapı lan işlerin, 
en ufak damlalarına varıncaya kadar hiçbir değerin kaybolmasına 
meydan vermeden bütün neticelerini toplamak esaslı kaygımız olmuş 
ve yeni Çalışma Raporları bu zihniyetle tertiplenmiştir. Bu raporlar 
üzerinde belirtilmesini faydalı gördüğümüz bir nokta da şudur: 
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Halkevi verimleri tesbit edilirken Halkevi muhitindeki münevver 
kitlenin dâvaya sarılarak Halkla kaynaşma ve onu yetiştirme derecesi 
üzerinde ısrarla durmaktayız. İşte Halkevleri varlığını ve çalışma ve
rimlerini dikkatle tesbit edebilmek için çalışma raporlarında bütün de
ğerlerin belirmesine önem verilmiştir. 

işte, doğrudan Genel Sekreterliğe gönderilen Raporlar, bu 
Değerler'in çıkartılıp yayılmasında esas olur. 

B) Bölge Müfettişlerine verilen Raporlara gelince: 

1 — Bu yıla gelinceye kadar Halkevleri üç nüsha olarak doldur
dukları Raporlardan birini Genel Sekreterliğe yol lamakta, diğerini 
bağlı bulundukları Parti İdare Heyetlerine vermekte ve üçüncüsünü 
dosyalarında saklamakta idiler. Bölge Müfettişliği ihdasındanberi, 
Bölge Müfettişleri de, Halkevleri'ni Teftiş Raporlarını ayrıca Genel Sek
reterliğe göndermekte idiler. Genel Sekreterliğin Halkevleri çalışma 
raporları üzerinde yaptığı incelemelerin, tam kanaat hasıl ederek, bir 
sonuca bağlanabilmesi için, aynı zamanda, Bölge Müfettişlerinin Teftiş 
Raporlarını da gözden geçirmesi icabetmekte idi. Halbuki, tatbikatta, 
şu mahzurlar göze çarpmıştır. 

a) Bu Raporlar, yani Halkevleri çalışma raporlari le Bölge Müfet-
tişlerininkiler, Genel Sekreterliğe, ayrı ayrı zamanda geldikleri için, 
istendiği anda bir araya getiril ip tetkik edilmeleri güçleştiği g ib i , ek
seriyetle iki rapor arasındaki farkların izahı cihetine gidilmesi için ya 
zışmalara yol açılarak yapı lacak muamelenin uzamasına sebebiyet ve
ri l iyor; bazan da , müstacel hallerde, birinin gelip diğerinin gelmesine 
bakılmadan ele geçen tek rapor üzerinde muamele yapmak zarureti 
hasıl oluyordu. 

b) Halkevlerinin kendi bağlı bulundukları Parti Teşkilâtımıza ve 
Umumî Müfettişliklerimize verdikleri raporlar üzerinde, esasen Genel 
Sekreterliğin yaptığı g ibi , bu makamlarca bir inceleme ve emir ver
me ameliyesi yapı lmadığından bu hareket, gerek Halkevleri ve gerek
se bu makamlar için bir külfet mevzuu olmaktan başka bir netice ver
miyordu. 
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2 — Bu mahzurları or tadan kaldırarak Bölge Müfettişlerinin teftiş
lerini Halkevleri çalışma devrelerine intibak ettirmek, görülecek kusur
ların çabuk anlaşılmasını ve önlenmesini temin etmek maksadile Genel 
Sekreterlik, Halkevleri'inin kendi idarî Makamlarına vermekte olduk
ları raporlarını , bundan böyle bu Makamlara vermeyip Bölge Müfet
tişlerine vermelerini kararlaştırmıştır. Bu suretle, Halkevleri verimlerini, 
kendilerine verilen bu raporları üzerinde Bölge Müfettişlerinin gözden 
geçirerek Evler'in o devre çalışmalarını Teftiş intibalarile karşılaştır
maları ve mütalâalarını sıcağı sıcağına bu rapor lara yazarak Genel 
Sekreterliğe göndermeleri temin edilmiş bulunmaktadır. 

3 — Gerek Halkevlerinin verdikleri malûmatın, gerek Bölge Mü
fettişlerinin bu Evleri yakından ve içten görüş ve kanaatlarının yazılı 
olarak böylece aynı raporlar içinde toplanmış bulunması, Genel Sek
reterliğin bu raporlar üzerinde yapmakta olduğu incelemeleri bir gö
rüş birliğine bağlamak imkânını vermekte ve buna göre alınacak ted
birleri ve verilecek direktifleri kolaylaştırıp çabuklaştırmaktadır. 

4 — Genel Sekreterlik bu işin, Evler'in evvelce kendi İdarî M a 
kamlarına verdikleri raporların Bölge Müfettişlerine verilerek bunlar 
üzerinde yürütülmesini kararlaştırırken bu Makamların Halkevleri'le 
ilgisini gevşetmek istemediğine çok dikkat etmek lâzımdır. Genel Sek
reterlik bu hareketile, Halkevleri'ni yeni bir külfete sokmaktan sakındı
ğı g ibi , bağlı bulundukları idarî Makamların, bu Evler'in çalışmalarını 
kendilerine verecekleri r apo r la r üzerinde deği l , doğrudan doğruya 
işin içine sokularak takip ve teşvik etmelerini iltizam etmiştir. Esasen 
Halkevlerinin başarılarında veya geri kalışlarında bağlı bulundukları 
Parti Teşkilâtı ve Umumî Müfettişliklerimizin Rolü geniş yer tuttuğundan 
bu kültür kurumlarının muvaffakiyetlerinde bu unsurların mevcudiyeti 
de dikkatle aranmakta ve hesaba katılmaktadır. Bunun içindir ki, bu 
raporlar üzerinde Genel Sekreterlikçe yapılan incelemeler, tenkitler, 
takdirler, vaziyete göre verilen yeni direktifler... ait olduğu Halkevle
r ine yazıldığı gibi , Evler'in bağlı bulunduğu bu Makamlara da aynen 
yazılmakta ve keyfiyetten Bölge Müfettişleri de ayrıca haberdar edil
mektedir. 



5 — Halkevleri, her altı aylık çalışma devresi için doldurdukları 
bu Üç Nüsha rapordan başka çalışmaları hakkında hiç bir suretle 
yazılı rapor veremiyecekleri g ibi , Bölge Müfettişleri de Halkevlerinin 
kendilerine verdikleri Çalışma Raporlarına Teftiş Mütalâalarını yazıp 
göndererek, Halkevleri hakkında, Genel Sekreterliğe ayrıca yazılı 
rapor vermezler. 

9) Yıllık Muhasebe: 

Her Halkevi başardığı işlerin neticelerini, her yıl sonunda Halkevi 
Umumî Heyetine arzeder. Bu böyle olduğu gibi , bütün Halkevlerinin 
bir yıllık çalışmalarının muhasebesini de Genel Sekreterlik, her yıl bu 
kurumların yıldönümlerinde, millet huzurunda yapar. Aynı zamanda 
bu çalışmaların ortaya koyduğu müsbet neticeler, bu verimleri geliş
tiren güzel düşünce ve hareketler, her yıl bir broşürle yayılır ve taze
lenir. Şimdiye kadar yaptığımız neşriyatla Halkevleri varlığını, Halk
evleri realitesini bütün yapısı ve biçimi ile, yaptıkları işleri bütün tefer-
ruatile tanıtamadığımızı biliyoruz. Bu Evler'in hayatında, onları her 
bakımdan tetkik etmek, tanımak ve tanıtmak yolunda giriştiğimiz işle
rin ne kadar köklere indirildiğini, yeni rapor örneklerine göz atanlar 
anlamakta güçlük çekmiyeceklerdir. Bundan böyle, gelecek yı l larda, 
Halkevleri çalışmaları üzerinde yapacağımız neşriyat, memlekete ve 
millete vereceğimiz hesaplar, bütün bu rapor larda tesbit edilen ma
lûmatı en ince teferruatına kadar ihtiva edecek ve doyurucu olacak
tır. 

Bu Yıl Açılan Halkevleri ve Halkodaları 

Her yıl olduğu gibi , bu yıl da yeniden açılarak millî kültür ha
yatımıza katılan Halkevleri'miz ve Halkolar imız vardır. Bun
ları tanıtmadan önce bu artışı yı ldan yıla ileri götüren, besli-

yen âmiller üzerinde kısaca durmak faydalı olur. 

Halkevi açılma şartları memlekette oldukça bir bilgi haline gelmiş 

ve yerleşmiş bulunmaktadır. Halkodaları daha iki yaşına basarken 
kurulmalarında aranılan muhit şanlarının hemen her taraf ta, Halkev
ler inde olduğu kadar, geniş anlaşıldığını kabul etmek haksızlık olur. 
Sonra Dünya vaziyetinin ne olacağı belli olmıyan bozukluğu karşısın
da Elemanlarını, imkân ve vasıtalarını Millî Müdafaa emrinde hazır 
tutmak şuur ve heyecanı içinde yaşıyan Türk Milletinin, kuruluşları ol
dukça maddî şart ve imkânlara bağlı bulunan bu kültür müesseseleri
nin açılmalarını, bu badire savuşuncaya kadar, bazı yerlerde gecik
tirmesi tabiî görülmelidir. 

Halkevleri ve Halkodalar in ın kuruluş ve artışlarında ve çalışma
larında normal zamanlarda olduğundan başka düşünmek, zamanın 
ters ve kötü baskısı alt ında dahi , Türk yurdunda millî kültür ve Halk 
Terbiyesi işlerinin gevşemediğini, sayılarının ve çalışma ufuklarının 
- umduğumuz kadar olmasa bile - artıp genişlediğini görmek, daha 
insaflı ve isabetli hüküm vermemizi kolaylaştıracaktır. Gerçeği , oldu
ğu gibi göz önüne alınca, yapı lan işler iyi niyet sahiplerini, Feragat 
ve Fedakârlığın dilinden anlıyanları sevindirecek ve çalışanların saygı 
ile anılmalarına yarıyacaktır. 

Halkevleri ve Halkodaları bugün, zamanın en bulanık ve en çap
raşık olayları içinde de art ıyorsa, Bu, Türk Milletine yarar l ı ve lâyık 
olmanın Türk Insan'daki Şuurlu Tezahürüdür. Çünkü, bu milletin Ta-
rih'inden, Haünden ve Istikbal'inden mesul olan aktif unsur, Halk de
diğimiz Büyük Kitledir. Ve bu Kitlenin Tek Vasfı, Millî Oluşudur. Bu kit
leyi millî idealle aydınlatıp granitleştirmek Münevver'in borcudur. Halk
evleri ve Halkodaları bu borcun ödendiği yerlerdir, ki adıyor lar . 

Şimdi, Cumhuriyet Halk Partisi Umumî İdare Heyet inden Açılma 
kararı alıpta 22 Şubat'ta açılma törenleri yapı lacak olan Yeni Kültür 
Yuvalarımızı tanıyal ım: 
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A. Yeni açılan Halkevleri: 

Adı Vilâyeti 

1 — Kırıkkale Ankara 
2 — Doğubayazıt Ağrı 
3 — Londra 

B. Halkodasindan Halkevi'ne çevrilenler: 

1 — Karacabey Bursa 
2 — Bozkır Konya 
3 — Hadım » 

C. Yeni açılan Halkodalar ı : 

1 — Gölpazar ı Bilecik 
2 — Çeltikçi Bursa 
3 — Dağkadı » 
4 — Uluabat » 
5 — Sultaniye » 
6 — Ezine Çanakkle 
7 — Şabanözü Çankırı 
8 — Yapraklı » 
9 — Lâçin Çorum 

10 — Hasköy Denizli 
11 — Kartal İstanbul 
12 — Yeşilköy » 
13 — Kiraz İzmir 
14 — Beydağ 
15 — Karaburun » 
16 — Çiçekdağ Kırşehir 
17 — Akpınar 
18 — Andirın Maraş 

26 

Kazası Nahiyesi Köyü 

Keskin 
Doğubayazıt 

Kırıkkale 

Karacabey 
Bozkır 
Hadım 

Gölpazar ı 
M. Kemalpaşa 
Karacabey 

Ezine 
Merkez 

Sarayköy 
Kartal 
Bakırköy 
ödemiş 

» 
Karaburun 
Çiçekdağ 
Merkez 
Andırın 

Güllüce 
Merkez 

Şabanözü 
Yapraklı 
Lâçin 
Hasköy 

Yeşilköy 
Kiraz 
Beydağ 

Akpınar 

Çeltikçi 
Dağkadı 
Uluabat 
Sultaniye 



Adı Vilâyeti Kazası Nahiyesi Köyü 

19 
20 
21 
22 

Midyat 
Saray 
Muhundu 
Başvartanik 

Mardin 
Tekirdağ 
Tunceli 

Yeni açılanların bulundukları yerlere göre sayısı: 

Halkevleri 

Kaza merkezinde 
Nahiye » 
Köylerde 
Yurd dışında 

Yekûn 

Midyat (*) 
Saray 
Mazgir t 
Çemişgezek 

Sayı 

Muhundu 
Başvartanik 

Halkodaları 

Kaza merkezinde 
Nahiye » 
Köylerde 

Yekûn 

Sayı 

8 
10 
4 

22~ 

Mevcutlarla birlikte genel toplam: 

Halkevleri 

Vilâyet merkezlerinde 
Kaza » 
Nahiye » 
Köylerde 
Yurd dışında 

Yekûn 

Sayı 

63 
229 

65 
31 

1 

389" 

Halkodaları 

Kaza merkezinde 
Nahiye » 
Köylerde 

Sayı 

79 
88 
50 

Yekûn : 217 

(*) Midyat'tan, Mülkî Kaza ve Beiediye Teşkilâtı ile birlikte Halkevi de Estil'e 
kaldırılmış olduğundan merkezi Estil olmak özere (Midvat Halkevi) nin muhafaza 
edilmesi ve evvelce bu Halkevi'nin bulunduöu yerde, ayrıca bir Halkodası açıl
ması gerekmiş ve yine (Midyat Halkodası) adı ile burada bir Halkodası açılmıştır. 
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Grafikler 

Halkevleri ve Halkodaları 'mızın çalışmalarını ve verimlerini; 
yalnız yazı dili ile ortaya koymak, işin edebiyatını yapmak 
gibi bir şey olurdu. Biz bu güzel neticeleri daha canlı ; bir de

yim tutumu olan Grafikler'le de yayıp duyurmaya çalıştık. Grafiklere 
gelinceye kadar yazdığımız yazıların hususiyetine bir iki nokta üze
rinde dokunmak yerinde olur: 

Halkevleri ve Halkodaları çalışmalarını ve tutumlarını anlatmıya 
çalıştığımız yazılar, bütün özenmelerimize rağmen, yakalanması güç 
hakikatların altında kalmıştır. Bu yazıları okuyanlar, onlarda daha çok 
işin içinde yuğuranlara seslenildiğini, p ropaganda kaygısından ziyade 
Millî dileklerimizin yer aldığını sezip görebileceklerdir. Fakat bu görü
şün karşısında daima şu gerçek belirecektir: 

Bu Memlekette, bu Millî Kültür Ocaklarını , onlara gönül verip işin 
içine girmeden tanıyıp bilmek ve anlamak güçlüğü; yine bu Kurumları 
art ıran, tutup yerleştiren Millî Şuuru ve Ülkü ruhunu, söz kalıplarına 
dökerek onların varlığından uzak yaşıyanlara tanıtıp anlatmak zor
luğu... 

Grafiklere Gelince: 

1 — Halkevleri ve Halkodaları çalışmalarını, şimdiye kadar takip 
ettiğimiz usullerle elde ettiğimiz malûmata göre, belli başlı ünitelere 
ayırdık ve bunların Grafik Tablolarını yaptırdık. Burada Halkevleri için 
(13), Halkodaları için (1) Grafik Tablo göze çarpmaktadır. Böylece 
bu kültür kurumlarımızın 10 yıllık artışlarını ve verimlerini toplu ve ke
sin çizgilerile göz önüne koymuş bulunuyoruz. 

2 — Bu Grafik Tablolar, bu Millî Müesseselerde görülen hizmet
lerin ve yapılan işlerin hepsi değildir. Bütün çalışmaları, Halkevleri ve 
Halkodaları varlığını böyle (14) Grafik Tablosu içine sıkıştırmanın im-
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kânı yoktur. Mevcut imkânlardan faydalanarak elde ettiğimiz malû
mata ve vaktin darl ığına uyarak bu grafiklerde görülenleri yaymıya 
muvaffak olabi ldik; bunlardan başka: 

Jimnastik ve Spor hareketleri; Millî Bayram ve Törenler, Tarih ve 
Müze durumu, Dil ve Folklor çalışmaları, Yayınlar (Halkevlerinin neş
rettikleri Dergiler, Kitaplar ve sair Eserler), Millî Türkü ve Rakslar, kon
ferans mahiyetinde olmıyan Toplantı ve Konuşmalar, büyük ölüler adı
na yapılan İhtifaller, muhtelif vesilelerle söylenen Nutuklar, Hitabeler, 
Hayır Cemiyetlerile birlikte yapı lan Sosyal hareketler, Müsamereler... 
gibi , bir çok işlerin de bu müesseselerimizin çalışmaları arasında bu
lunduğunu söylemek isteriz. (Esasen Halkevleri çalışma talimatnamesi 
çalışma konularının ve alanlarının genişliğini or taya koymuş bulun
maktadır), ö t e yandan bu müesseselerin ellerinde bulunan maddî im
kân ve vasıtaları da (Binalarını, Bütçelerini, Müzik, Spor âlet ve vası
talarını...) tanıtmak yerinde olurdu, üzerinde çok özendiğimiz yeni 
çalışma raporlari le bütün bu imkânlara önümüzdeki yı l larda kavuşa
cağımızı umuyoruz. Gelecek'te vereceğimiz istatistik malûmat ve gra
fikler şüphesiz daha teferruatlı ve doyurucu olacaktır. 

3 — Grafiklerde Aile Toplantıları, Güzel Sanatlar Sergileri gibi 
bazı ünitelerin yakın yı l larda göze çarptığı görülmektedir. Aile Top
lantılarını, Kosnerlerden; Güzel Sanat Sergilerini, Diğer Sergilerden 
ayırarak müstakil tablolar halinde göstermemizin sebebi, bunlara lâ
yık oldukları ehemmiyeti vermek lüzumunu duymamızdandır. Yine, 
Graf iklerde geçmiş yıl lara ait bazı çalışmaların verimlerinin tesbit 
edilmemiş olduğu da görülmektedir. Bu işlerin, O yı l larda, az çok ya
pıldıklarına şüphe yoktur. Yalnız bu çalışmaların o zamana ait ra
kamları kesin olarak toplanamamış olduğundan Grafiklerde gösteri
lememiştir. 

4 — Grafiklerin bazı lar ında, son yı l larda Halkevi sayısının artt ı
ğı halde, çalışmaların o nisbette ar tmadığı ; hattâ bir kısım verimlerde 
düşüşler olduğu görülmektedir. Burada şu iki nokta gerçeğin kendi
sidir: 



a) Halkevleri sayısı, büyük merkezlerden, imkân ve vasıtaların 
gittikçe azaldığı küçük merkezlere doğru artmaktadır. Görülen işler, 
tersine olarak, küçük merkezlerden büyüklerine doğru varıldıkça ço
ğalmakta ve genişlemektedir. Meselâ. Bir Eminönü Halkevi ayda iki 
Temsil verebiliyor. Fakat, Bir Şile Halkevi bu emeline ancak bütün bir 
yıl içinde kavuşabiliyor. Bu demektir ki, büyük merkezlerde Eleman ve 
vasıta bolluğu, nöbetleşerek çalışmak, açılan boşlukları doldurmak 
imkânları mevcuttur. Fakat, küçük muhitlerde hakikat böyle değildir. 
Halkevlerinin büyük sayısını veren bu gibi küçük merkezlerde eleman 
azlığını, hizmetlerin bütün ağırlığı ile bu sayıları mahdut idealistlerin 
omuzlarına yüklendiğini, bazı hallerde bunlardan bir ikisinin muhitle
rinden ayrılmasile, yerlerine yenileri gelinceye kadar, çalışmaların 
bilhassa açılan boşluklarda bir müddet için aksamak istidadı göster
diğini hesaba katmak gerekmektedir. 

b) Dünyanın bozuk düzeni, acı tesirlerini, Millî hayatımızın her 
safhasında olduğu gibi, bu Temiz kültür hareketlerimizde de göster

mektedir. Fakat, bizim bu yoldaki kayıplarımızın, Millî Müdafaa ve 
Korunma varlığımızın gelişmesinde toplanması gibi , büyük ve kutlu 
bir kazancı ve değeri var. Esasen Millî kültürümüzün bir Hedefi de, 
tehlikeye karşı uyanık bulunmak ve hareketlerimizi o noktaya tevcih 
etmektir. Bugün bununla mutlanabiliriz. 

İşte, verimlerin toplu bir bakışla kavranmasını umduğumuz Gra 
fikler gözden geçiril irken, bunlara işlenen verimlerin meydana gelme
sindeki şartların ve güçlüklerin akışına da bir göz atmamız, yorucu bir 
hareket olmaz sanırız. 

NOT: 

Bu broşürü, bir Sanat ve teknik zevkile süsliyen Kapak ve Gra 
fik orij inalleri, Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü'nde yaptırılmıştır. 
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