GAZI'NIN (ATATÜRK'ÜN) HALKÇILIK ÜLKÜSÜ,
HALKEVLERI VE SONRASI
M. RAUF ~NAN
Halkç~l~k ça~~ : Halkç~l~k, halk amac~nda, halka dayal~~ve halkça
yürütülen bir toplumsal düzen anlam~ndad~r. Temelinde gerçek
demokrasi anlam~na gelir*. Ancak Gazi'nin halkç~l~~~, bugünkü
anamalc~~(kapitalist) ülkelerin biçimsel ve törensel demokrasisi de~il,
gerçek bir halkç~l~kt~r.
Halk, halkç~l~k, demokrasi deyimleri günümüzde ve ülkemizde
hemen tüm dünyada çok kullan~lan sözcükler olmu~tur. Ancak bu
sözcükleri herkes kendine göre bir anlamda kullanmaktad~ r. Halk
sözcü~ü bizde 1920 den beri —demek ki yeni Türk Devleti'nin kurulu~undan beri— özellikle üzerinde durulan ve çok yinelenen (tekrarlanan), çok söylenen bir deyim olmu~tur.
Bu sözcü~e eski metinlerde Kanun rnin, günümüzde bir çe~it
atasözü, özdeyi~~gibi kullan~lan: "Halk kat~nda muteber bir nesne
yok devlet gibi, / Olmaya devlet cihanda bir nefes s~hhat gibi" ikili
dizesinde rastl~yoruz. Son yüzy~llarda Nam~ k Kemal'in: "Usanmaz
kendini insan bilenler halka hizmetten" dizesinden önce halk sözcü~ünün
yaz~~dilimizde, yaz~n~m~zda çok kullan~l~p kullamlmad~~~n~~pek bilmiyorum. Nam~ k Kemal'in bunu millet anlam~nda kullanmam~~~
* Demokrasi deyimi, eski Yunancada (demos = halk) ve (Kratos = buyruk,
buyru~unu yürütme, uygulama, yerine getirme) anlam~na gelen iki sözcü~ün
birle~mesinden olu~mu~tur. özüne bak~l~ rsa, eski Yunanistan'da ne demokrasi, ne de
insan haklar~~ vard~. Atina'da nufusun yar~s~~olan kad~n insan haklar~ndan yoksundu,
Köle gibi idi. Köle say~s~~da atinal~~nufusun bir kaç kat~~idi. Netekim Yunanistan'~n
Wa~ hington büyükelçisi Kostantin Papayotakis ABD d~~i~leri bakan yard~mc~s~~
Sisco'ya eski Yunanl~larda demokrasi'nin olmad~~~n~, Perikles zaman~nda çok k~sa
bir süre, o da yaln~ z Atina'da uyguland~~~n~ , o demokrasi yurtta~lar~n~n da bir
avuç az~nl~k oldu~unu, halk~n büyük ço~unlu~unun özgür olmad~~~n~~söylemi~.
(Cumhuriyet gazetesi, 9 Ekim 1974) "Demokrasinin Be~i~i" yaz~s~~- Niyazi Berkes.
(Türk yurdu) dergisinin III. cilt, ~~975. say~s~nda Akçorao~lu Yusuf" demokratiser =
demokratla~t~rma" sözcü~ünü "enamile~tirme" olarak Osmanl~caya çevirmi~tir
ki, o da "halkla~t~rma" demektir.
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Oldu~unu, yine "Kaside" ba~l~kl~~o ko~u~undaki: "Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten" dizesinden anla~~l~yor.
Halk sözcü~ü Türk Dil Kurumunun (Türkçe Sözlük)'ünde:
— Ayn~~ülkede oturan ve ortak menfeaatlarla (ç~karlarla) birbirine ba~l~~ki~ilerin tümü, 2 — Bir ulusun belli bir çevre içinde ya~ayan k~sm~~(bölümü), 3 — Ayn~~yerde toplanm~~~kimseler, 4 — Ulusun
ayd~nlar ya da resmi (kamusal) görevliler d~~~nda kalan k~sm~~(bölümü) ... olarak dört türlü aç~klanm~~, bir de çok bilinen bir atasözünü
örnek verilmi~ : "Halka verir talk~n~~(telkini) kendi yutar salk~m~".
Eski sözlüklerde: (ahali, tebaa, raiye, reaya, avam, avam~~nas)
gibi kar~~l~ klar gösterilmektedir. (Kul taifesi) de denilmektedir.
Bu sözcü~ün kar~~l~~~~Almancada (Volk) tur, —folk gibi söylenir—,
Frans~ zcada (peuple), Ingilizcede (folk) tur. Bunlar oldukça (halk)
sözcü~ü anlam~~ ta~~rlar.
Osmanl~~Devletinde halk, Padi~ah~n kullan, köleleri idi. Padi~ah
ta Tannmn Yer yüzünde vekili, gölgesi olerek deyimlendirilirdi, ki
bu, Islam inanc~na temelden terstir**.
Yeni devlette i~te ahali, avam, avam~~nas denen ve padi~ah~n
kulu olarak nitelenen bu halk~, insan olman~n, yurtta~~olman~n bilincine ve yüksek de~erine, onuruna vard~rmak gerekiyordu. Bunun
içindir ki, Mustafa Kemal Pa~a kendi toplum dü~ününde, devlet
dü~ününde, toplum ve devlet düzeninin temelinde ve amac~nda ilk
ülküsünün deyimi olarak ulusu, hemen arkas~ndan da halk~~ akm~~t~r.
O, Türk Ulusu için etkili görev yüklendi~i hemen o ilk y~llarda, hatta
ilk aylarda bu iki sözcük üzerinde çok durmu~tur.
7 Temmuz 1919 da "Kuvayi milliyeyi âmil ve iradei milliye'yi hakim k~lmak = Ulusal güçleri etken ve ulusal iradeyi e~emen k~lmak"
** Bilindi~i gibi, Hz. Peygamber, (Tan~ kl~k Sözünde = Kelime-i ~ehadette)
önce Tanr~n~n "kulu" ancak sonra da "elçisi" olarak belirtilir. islâmda tüm insanlar yaln~z Tanr~n~n kuludurlar, kala kul olmazlar. Kur'an, daha çok insan
sorununu i~leyen, ikinci sûresinin 30. ayetinde Tanr~= insan~~ -~u demek ki, tüm
insanlar- kendisine "halife" -vekil demektir- k~ld~~~n~~belirtir. Ve insan~n mükerrem k~l~nd~~~n~~(a~~rland~~~n~), yarat~klar~n en güzeli oldu~unu aç~klar. Peygamber
bir çok söylevlerinde: "Ey insanlar!" diye tüm insanlara seslenir. Padi~ah~n yer
yüzünde "Tanr~nm gölgesi =- zil-ul-lâhi fi-1 âlem" deyimi islâm'a tümden ayk~r~d~r.
Bilgisizli~in ve dalkavuklu~un hem dini, hem de sözde dinin en :büyük temsilcisi,
Peygamberin vekili olan adam~~ ne duruma soktu~u aç~kça görülüypt.
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ülkü ve amac~n~~ortaya koymu~tu. Ulusun kurtulu~unu bu ülkünün
gerçekle~mesinde görüyordu. Bu "ulusal irade" ülküsü 20 Ocak 1921
de Te~kilâti Esasiye (Anayasa) kanunu münasebetiyle Millet MecMeclisinde ki söylevinde "Hakimiyeti milliye = Ulusal egemenlik" olmu~,
29 Ekim 1923 te Cumhuriyete dönü~mü~tür.
Mustafa Kemal Pa~a'n~n halkç~l~k ülküsü de ulusçuluk (milliyet
ülküsünün) hemen yan~ba~~nda yer al~yordu. Zati ulus sözcü~ü ve
ulusçuluk ülküsü halk~~ve halkç~l~~~~da içeriyordu, ve onun büyük
ülküsü olmu~tu. O, kendisi de halktan gelmi~, halktan kopmam~~,
ayr~lmam~~t~. O'nun "halk"' tan~mlamas~~ona verdi~i anlam, ~~ Aral~k
1921 deki "Bakanlar~n Ödev ve Sorumluluklar~" yasas~n~n görü~ülmesi s~ras~ndaki söylevinde apaç~ k belirir:
"Toplumsal meslek bak~ m~ ndan da dü~ündü~ümüz zaman biz
ya~am~n~, ba~~ms~zl~~~n~~kurtarmak için çal~~an emekçileriz (erbab~~
sa'y~z). Zavall~~ bir halk~z. Neli~imizi (mahiyetimizi) bilelim. Kurtulmak, ya~amak için çal~~an ve çal~~mak zorunda olan bir halk~z.
Bunun için her birimizin hakk~~vard~r, yetkisi vard~r. Ama, çal~~makla
bir hakk~~elde ederiz. Yoksa arka üstü yatmak ve ya~am~n~~çal~~madan
geçirmek isteyen insanlar~n bizim toplulumuz içerisinde yeri yoktur.
hakk~~yoktur....."
Bu sözlerinden Atatürk'ün "halk" sözcü~ünden ne anlad~~~, neyi
amaçlad~~~~aç~kça ortaya ç~ k~yor. Halkç~l~k.' da O, ~öyle tan~ml~yor:
"Halkç~l~k, toplumsal düzenini eme~e (sa'ye) dayand~ran bir
toplumsal ö~retidir. O'nun kendi deyi~iyle: "Halkç~l~k, nizam~~içtimaisini sa'ye istinat ettiren bir mesleki içtimaidir".
Yine o gün o söylevinde ~öyle demi~ti:
"Bilimsel, toplumsal bak~ mdan bizim hükümetimizi belirtmek
gerekirse, ona halk hükümeti deriz ...."
Genel Yönetimi do~rudan do~ruya halk~n eline vermek:
(Vakit Gazetesi, ~~o ocak 1922, Ba~yazar Ahmet Emin Beyle
(Yalman) yapt~~~~görü~ me, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri V,
sayfa: 93-94).
Her halde halk~m~z~~yönetim ile ilgilendirmek, ~u
demek ki (yani) yönetimi do~rudan do~ruya halk~ n eline verebilecek
bir yönetim biçimini kurmak, hem ulusal egemenli~in gerçek olarak
temsili, hem de böylece halk~n benli~ini anlamas~~ bak~m~ndan en
F.
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gerekli idi. I~te bu dü~ üncelerin ve incelemelerin esinlenmesi olarak
tasar~~(proje) yap~lm~~t~.
Halkç~l~ k örgütü en ufak daireye dek yay~l~rsa, elde edilen sonucunun büyük ve daha gür verimli (feyiznâk) olaca~~na ku~ku yoktur.
Yurt ve ulusun, içinde bulundu~u zorluklar~~ve sava~~durumunu
dü~ünürsek, Meclisin çal~~ ma sonucunu ve oradaki ba~ar~s~n~~be~enip
de~erlendirmemeye olanak yoktur.
Ulusal ant (Misak~~Milli) bar~~~yapmak için en ussal (makul)
ve en az ko~ullar~m~z~~kapsayan bir izlencedir (pro~ramd~ r). Bar~~a
varmak için toplula~t~raca~~m~z temelleri (esasat~ ) kapsar. Ne var ki,
yurt ve ulusu kurtarmak için bar~~~yapmak yeter de~ildir. Ulusun
gerçek kurtulu~u için yap~lacak çal~~malar ondan sonra ba~ layacakt~ r.
Bar~~tan sonraki çal~~malarda ba~ar~l~~olabilmek ulusun ba~~ms~zl~~~n~ n korunmas~na ba~l~d~r. Ulusal And~n (Misak-~~Millinin) amac~~
onu sa~lamakt~r. Yurt ve ulusun yar~n~ ndan as~l güvenli olabilmesi,
bir kez halkç~l~k temeline dayanan yönetim örgütünün hakk~yla yap~lmas~~ve örgenletilmesi (taazzuv ettirilmesi) ve uygulanmasiyle
birlikte tutumsal durumumuzun (ahval-i iktisadiyemizin) ulusal
gönencimizi sa~layacak biçimde düzeltilmesine ve canland~r~lmas~na
ba~l~d~r.
Bu gerçekleri ulusal inan (akide-i milliye) tan~yarak koruyabilecek bir toplum olabilmemiz için de e~itim ve ö~retimimizi (maarifimizi) tümden i~sel (ameli) ve gerçek gereksinmelerimize uygun
bir izlence içinde yeniden kurmak gerekir. Bu noktalarda ba~ar~~
yoliyle yurt bay~nd~r~labilecek (imar edilebilecek) ve ulus zenginle~tirilebilecektir.
Ufak bir izlence (pro~ram) kadrosu söylemek gerekirse,: Örgüt
ba~tan sona dek halk örgütü olacakt~r. Genel yönetimi halk~ n eline
verece~iz. Bu toplumda hak sahibi olmak, herkesin emek ve çal~~ma
sahibi olmas~~temeline dayanacakt~ r. Ulus hak sahibi olmak için
çal~~acakt~r.
Düzeltilecek ~ eyler tutumbilim (iktisadiyat) ve ulusal e~itim,
ö~retimdir. Bu yolla yurt bay~nd~r~ lacak (imar edilecek), ulus gönenç
sahibi olacakt~r.
Ulusal Ant içinde varl~~~~sa~land~ ktan sonra gürültü ç~kar~p
kar~~t~r~c~l~ k (fesatç~l~k) edecek ve toprak geni~letme dü~ününde bulunacak adamlar ortaya ç~ kamaz. Bence buna olanak yoktur".
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Ve tutumsal (ekonomik) yönden:
Atatürk tutumsal bak~mdan halkç~l~ k ülküsünü ilk kez 17 ~ubat
1923 te, —Bar~~ tan önce, henüz Lozan Konferans~~sürüp dururken—
(~ zmir Iktisat Kongresi'nin) aç~~~söylevinde aç~klanm~~t~r:
Efendiler! Uzun aymazl~ klarla ve derin ald~r~~s~zl~k
(lakaydi) ile geçen yüzy~llar~ n tutumsal yap~m~zda açt~~~~yaralar~~
sa~altmak, sa~altma ç~kar yollar~n~~(çarelerini) aramak ve ülkeyi
eri~tirecek
bay~nd~ rl~~a ulusal bir gönence, mutlulu~a ve zenginli~e
sonuçlara
ula~~l~~
yollar~~bulmak için, olacak çal~~malar~mz~n ba~ar
mas~n~~dilerim ...."
Bir
Çünkü halk~ n sesi hakk~n sesidir
ulusun do~rudan do~ruya ya~amiyle, yükselmesiyle, çökmesiyle,
ilgili ve ili~ kili olan ulusun tutumbilimidir. Tarihin ve deneyimlerin
zda ve ulusal tarihimizde
saptad~~~~bu gerçek, bizim ulusal ya~am~m~
de tümiyle kendisini göstermi~ tir. Gerçekten Türk tarihi incelenirse
bütün yükselme ve çökme nedenlerinin bir tutumsall~k (iktisat)
sorunundan ba~ka bir ~ey olmad~~~~anla~~l~ r. Tarihimizi dolduran
~k~mlar,
bunca ba~ar~ lar, utkular veya yenilgiler, y~k~lmalar ve y
~m~zla
bunlar~ n hepsi; olduklar~~dönemlerdeki tutumsal durumlar
amaya
a~
k)
oldu~u
ili~ kili ve ilgilidir. Yeni Türkiyemizi yara~~r (lay~
za birinci kertede önem
eri~tirebilmek için, kesinkes tutumsall~~~m~
vermek zorunday~z
~hBu çal~ ml~~kurumlu, (azametli), güçlü, erkli padi
ve
isteklerine
dalar izledikleri d~~~siyasay~~kendi emelleri, tutkular~~
~ ç örgütlerini d~~~siyasalar~ na uydurmak
yand~rm~~ lard~r.
eleri dilleri, dinleri,
zorunlu~unda kal~ nca, ald~klar~~ülkede bütün ö~
ka
olan
ve
bir
çok
uluslardan olu~an
gelenekleri, her ~eyi ba~ ka ba~
lar
ve
onlara
bütün bu ~eybu ö~eleri, oldu~u gibi korumaya kalk~~t~
klar, baleri korunmu~~b~ rakabilecek ayr~kl~ klar (istisnalar), ayr~cal~
~n~~
~~~lad~ lar. Buna kar~~l~k as~l ö~e (bu deyimle Atatürk Türk halk
öl~nda
belirtiyor) uzun sava~~yolculuklar~~yapmakla, fetihler alanlar
beslemekle
ve
onlara
bek~n~~
mekle, al~ nan ülkelerin kendisini ve halk
~l
ö~e,
p
geçiriyordu.
Bunun
için
ulus,
as
çilik etmekle kendi kendini y~k~
am
deneyimlerini
elde
~
kendi evinde, kendi yurdunda kendi gerçek ya
etmak için çal~~ maktan büsbütün yoksun bir durumda bulunuyordu...." .... "... Kapitülâsyon sözcü~ü, bir kale içinde çevktan sonra,
rilmi~~bulunan, savunma araç ve gereçlerini kulland~
75

CG

874

M. RAUF ~NAN

kendini teslim etmek zorunda kalanlar için kullan~ lan bir sözcüktür.
~~te böyle bir sözcü~ü, padi~ahlar~n müsaadesini tercüme ederken kulland~ lar...." .... " .... Yeni ülkeler açanlar (fatihler) as~l ö~eyi
ard~na takarak k~l~çla fetihler yaparken, k~l~ç sallarken al~nan ülkelerin insanlar~~kazand~klar~~ ayr~ kl~klar, ayr~cal~klarla sapana yap~~~yorlard~.; toprak üzerinde çal~~~yorlard~ . Akrada~lar! K~l~ç ile ülkeler
açanlar, sapanla toprak açanlara (fütuhat yapanlara) yenilmeye ve
sonucunda yerlerini b~ rakmaya zorunludurlar. Netekim Osmanl~~
saltanat~~böyle olmu~tur...." ... "... K~l~ ç kullanan kol yorulur,
en sonunda k~l~c~~ k~n~na koyar ve belki k~l~ç o k~nda küflenmeye,
paslanmaya mahkûm olur. Ama sapan kullanan kol gün geçtikçe
daha çok güçlenir ve daha çok güçlendikçe daha çok topra~a iye ve
sahip olur".
Bir de taçl~lar~n çevrelerini saran çakaratapanlar vard~. Onlar da padi~ahlar~n anlay~~lar~~ile anlay~~lan~rlar
ve padi~ahm bu anlay~~~ n~, bu iste~ini bir göksel gereklik (lazimei
semaviye), bir Kur'an gere~i gibi herkese a~~larlard~.
"Gerçekte devlet ba~~ms~zl~~~n~~çoktan yitirmi~ti ve Osmanl~~ülkesi yabanc~lar~ n serbest bir sömürgesinden ba~ka bir ~ey de~ildi ve Osmanl~~halk~~içindeki Türk ulusu da tümden tutsak bir duruma getirilmi~ ti. Bu sonuç ...ulusun kendi iradesine ve kendi egemenli~ine sahip bulunamamas~ ndan ve irade ve egemenli~in ~unun
bunun elinde kullan~lagelmi~~olmas~ndan ileri geliyordu. Öyleyse
kesinlikle diyebiliriz ki, biz ulusal bir ça~~ya~am~yorduk ve ulusal
bir tarihe sahip bulunmuyorduk
99

"~~ te, ulusumuz, ulusal döneme girdi, halk dönemin ba~lang~c~na girdi".
çç . . . .
Biliyorsunuz ki Ulusal Ant (Misak-~~Milli), ulusun tam
ba~~ms~zl~~~n~~sa~layan ve bunu sa~layabilmek için, tutumsall~~~nda
(iktisadiyat~da) geli~ mesine engel olan bütün nedenleri —bir daha
kesinlikle dönmemek üzre— ortadan kald~ran bir ba~yasad~r (düsturdur). Te~kilat~~Esasiye Kanunu (Anayasa)
egemenli~in
ba~~ls~z ko~ulsuz ulusun üstesinde kalabilmesi için, halk~n bizzat kendi
yazg~s~n~~yönetmesi temelini ko~ul (~art) k~lan bir yasad~r
79

"Siyasal, süel (askeri) utkular ne denli büyük olursa
olsunlar, tutumsal utkular ile taçland~r~ lmazlarsa meydana gelen
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utkular kahml~~olamaz az zamanda söner. Bu nedenle en güçlü ve
parlak utkumuzun dahi sa~layabildi~i ve daha sa~layabilece~i yararl~~
sonuçlar~~saptamak için tutumsall~~~m~z~n, tutumsal egemenli~imizin
sa~lanmas~, güçlendirilmesi ve geni~letilmesi gerektir. Bunca gürverimli (feyizli) ve bunca güçlü olan yeni hükümetimizin dü~mans~z
kalaca~~n~~varsaymak do~ru de~ildir. Bu güzel temellerin dahi içine
kundak koyarak onu y~kmaya çal~~acaklar olacakt~r. Onun ya~am~na, gürverimine kar~~~ ya~~nmalar (suikastlar) düzenlemeye giri~ecekler bulunacakt~r. Bütün bunlara kar~~~en güçlü savutumuz
(silah~m~z) tutumsall~ktaki geni~lik, sa~laml~k ve ba~ar~m~z olacakt~r.
içine girdi~imiz halk döneminin, ulusal dönemin, ulusal tarihini dahi
yazabilmek için kalemlerimiz sapanlar olacakt~r. Bence Halk dönemi,
tutumsall~k (iktisat) dönemi kavram~~ile deyimlendirilir".
E~er vatan denen ~ey kupkuru da~lardan. ta~lardan,
batakl~k alanlardan, ç~plak ovalardan ve vatan; kentlerden, köylerden
olu~mu~~olsayd~, onun zindandan hiçbir ayr~m~~olmazd~. Ve gerçekten bu felsefenin sahipleri bu de~erli vatan~m~z~~böyle z~ndan ve
cehennem yapmaktan ba~ka bir ~ey yapmam~~lard~r. Oysa bu vatan
çocuk ve torunlar~m~z için cennet yap~lmaya yara~~r, en çok yara~~r
bir vatand~r
"Ve art~k bu yurt böyle yoksul ve bu ulus
de~ersiz de~il; belki yurdumuza zengin yurdu, zenginler yurdu,
bu yeni Türkiye'nin ad~na da çal~~kanlar ülkesi denilsin. ~~te ulus
böyle bir dönem içinde bulunuyor ve böyle bir dönemi yükseltecektir.
Ve böyle bir dönemin tarihini yazacakt~r. Ve böyle bir dönemde,
böyle bir tarihte en büyük onurun, en büyük hak çal~~kanlar~nki olacakt~r".
"Gerçekten geçmi~te ve özellikle Tanzimat döneminden
sonra yabanc~~anaparas~~ (sermayesi) yurtta ayr~ k (müstesna) bir
yere sahip oldu. Ve bilimsel anlamiyle denebilir ki, devlet ve hükümet
yabanc~~anaparas~n~n jandarmal~~~ndan ba~ka bir ~ey yapmam~~t~r.
Art~k her uygar devlet gibi, ulus gibi, yeni Türkiye dahi bunu onayamaz. Buras~n~~tutsak ülkesi yapt~ramaz".
" .... Yeni devletimizin yeni hükümetimizin bütün temelleri
bütün izlenceleri (programlar~) tutumsall~k izlencesinden ç~kmal~d~r.
Çünkü, demin dedi~im gibi, her ~ ey bunun içinde bulunmaktad~r.
Bunun için çocuklar~m~za öyle ö~retim ve e~itim vermeliyiz, onlara
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öyle bilim ve dü~ ümsel ekin (irfan) vermeliyiz ki, tecim, tar~m ve
sanatta ve bütün bunlar~n çal~~ma alanlar~nda verimli olsunlar, etkili
olsunlar, etkin olsunlar, eylemli bir üye olsunlar. Bunun için e~itim,
ve ö~retim izlencemiz, gerek ilkö~retimde, gerek ortaö~retimde
verilecek bütün ~eyler, bu bak~ ma göre olmal~d~r. E~itim ve ö~retim
izlencelerimiz gibi, devlet dallar~~ (~uabat~ ) için tasarlanacak izlenceler dahi, tutumsall~ k izlencesine dayanmaktan kendilerini kurtaramazIar. Temelli bir izlence uygulamak ve bu izlence üzerinde bütün
ulusu uyumlu olarak çal~~t~rmak gerektir".
"Bizim ulusumuzun ç~karlar~~birbirinden ayr~l~r s~n~flar durumunda de~il, tam tersine varl~klar~~ ve çal~~malar~ ndan elde edilen
sonuçlar~~birbirine gerekli olan s~n~rlardan olu~mu~tur. Bu dakikada
beni dinleyenler çiftçilerdir, sanatçllard~ r, tüccarlard~r ve i~çilerdir.
Bunlar~n hangisi birbirine kar~~~koyan olabilir. Çiftçinin sanatç~ ya,
sanatç~n~n çiftçiye ve çiftçinin tüccara ve bunlar~n hepsine, birbirine
ve i~çiye gereksinmeleri oldu~unu kim yoksayabilir (inkar edebilir).
"Bugün bulunan yap~naklar~m~ zda (fabrikalar~m~zda) ve daha
çok olmas~n~~diledi~imiz yap~naklar~m~ zda kendi i~çilerimiz çal~~mal~d~r. Gönençli ve luvançh olarak çal~~ mal~d~r, ve bütün bu sayd~~~m~z s~n~flar ayn~~zamanda zengin olmal~d~r ve ya~am~ n gerçek
tad~n~~tadabilmelidir ki, çal~~ mak için erk ve güç bulabilsin. Bunun
için, izlenceden söz edildi~i zaman, denebilir ki bütün halk için
"çal~~ma Ulusal and~"d~r
13

Halk devleti ve hükümeti:
"Halkç~l~k" Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kurulu~undan
hemen 5 ay sonra ve Cumhuriyetin kurulu~ undan daha 3 y~l önce,
büyük Türk Devrimcili~inin bu ülküsü aç~klanm~~t~. 18 Eylül 1920
günü Büyük Millet Meclisine getirilen "Te~kilat~~Esasiye Kanunu"
(Anayasa) tasar~s~n~n gerekçesinde: "Halk~n öteden beri içinde bulundu~u _yoksulluk s~k~nt~s~n~n (sefaletin) nedenlerini kald~rarak, onun _yerine
gönenç ve mutluluk getirmek Meclisin ba~l~ca amac~d~r. Toprak, e~itim, tüzün
(adalet), maliye, tutumsall~k (iktisat) ve evkaf idarelen:yle öteki bütün kurumlar
halk~n gereksinmelerine göre yenilenecektir. Bunun için gerekli siyasal ve toplumsal ilkeler ulusun ruhundan al~nacakt~r. . . ." deniyordu. 2 ay sonra da
18 kas~m 1920 de, Meclisin 99. toplant~s~n~n I. oturumunda aç~klanan "Halkç~l~k Program~", "Büyük Millet Meclisinin Beyannamesi" Kur-
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tulu~~Sava~~~yan~nda büyük Türk Devriminin temelindeki felsefeyi
ve amaçlar~n~, ülküler dizgesini aç~k ve kesin belirtiyordu.
Bir y~l sonra da 18 Ekim 1921 de, Devrimin temel dü~ üncesini,
ülkü ve amaçlar~n~~ koyan Önderi Mustafa Kemal Pa~a ~unu diyordu:
"Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti dahi, egemenli~ine ba~~ls~z
ve ko~ulsuz sahip olan ve yönetim yöntemi halk~n yazg~s~n~~kendisinin ve eylemli olarak (bizzat ve bilfiil) yönelmesi temeline dayanan bir halk hükümeti' dir. Türkiye halk~~bu ere~inin elde edilmesi için sava~m~~t~r, sava~maktad~r ve sava~acakt~r. ."
3 Ocak 1922 de: "Ulusun bugünkü yönetimi, gerçek neli~i (mahiyeti)
ile bir halk yönetimidir. ." 7 ~ubat 1923 te Bal~kesir'de halkla yapt~~~~bir konu~mada, bar~~~n elde edilmesinden sonra, Halkç~l~k temeli
üzerine dayal~~ ve Halk F~rkas~~ adiyle bir parti kurmak güde~inde
(niyetinde) oldu~unu söyledikten sonra:
"Halk F~rkas~~halk~m~za siyasal e~itim vermek için bir okul olacakt~r. . ."
diyordu. 8 Nisan 1923 Seçim Bildirisi ~öyle ba~l~yordu:
"Yurdu ve ulusu eriy~P da~~lma ve çökme y~k~m~ndan (inhilâl ve izmihlâl felâketinden) kurtarmak için, ulustan ald~~~~kesin yetki ile toplanan
(Türkiye Büyük Millet Meclisi) ulusal egemenlik temellerine dayal~~bir halk
devleti ve hükümeti kurdu. . ."
13 A~ustos 1923 te Meclisin 2. dönemini aç~~~söylevinde:
"Gerçekten, Türkiye Devletinin, bu yeni kurulu~un dayand~~~~temeller,
neli~i bak~m~ ndan kendinden önceki tarihsel kurulu~lar~ n temellerinden ba~kad~ r. Bunu bir sözcük ile belirtmek gerekirse, diyebiliriz ki, yeni Türkiye
Devleti bir halk Devletidir, halk~n devletidir. Geçmi~teki kurulu~lar ise bir
ki~i devleti idi, ki~ilerin devleti idi. . ." .
Say~ n Prof. Dr. Muammer Aksoy'un Cumhuriyet Gazetesinde
ii Kas~m 1973 günü ba~layan ve 15 say~~ süren "Atatürk Günlerinde
Sosyal Demokrasi" yaz~s~nda 1921 y~l~n~ n (Hakimiyeti Milliye) gazetesinden aktard~k"' Hüseyin Rag~ p (Baydur) ve Mahmut Esat'~n
(Bozkurt) geni~~yaz~lar~ndan, o y~llarda —1921 lerde— halkç~l~k ülküsünün enginli~i derinli~i ve içtenli~i tüm aç~kl~~~yle anla~~l~yor. Mahmut Esat bir yaz~s~nda Gazi'nin "Balkanlar~ n Ödev ve Sorumluluklar~~
Yasas~'n~n görü~ülmesi s~ras~nda Mecliste yapt~klar~~söylevde yeni
kurulmakta olen Türk Devletini (Halk~ n Eme~i Devleti) olarak be-
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lirtti~ini aç~kl~yor. O yaz~larda devlet "eme~e dayanan devlet" ve
halk ta "üretici" kitle olarak nitelendiriliyor. "ereticilik" ve "emek",
"halk" deyiminin belirgin özelli~i olarak o yaz~larda aç~klan~yor. Her
iki yazar~n yaz~lar~ndaki görü~ler ve dü~ünceler hiç ku~kusuz Mustafa Kemal Pa~a'dan al~nmad~r ve O'nun buyru~udur. Mahmut
Esat'~n sözünü etti~i meclis görü~mesi ~~ aral~k igz ~~dedir. Atatürk'ün
o günkü söylevindeki "halk"' tan~mlamas~~yukar~da geçmi~ti.
Atatürk diyor ki: "Bizim görü~iimüz gücün, erkin, e~emenli~in, yönetimin do~rudan do~ruya halka verilmesidir, halk~n elinde bulundurulmas~d~r".
O'nun kendi sözcükleriyle: "Bizim noktai nazar~m~z kuvvetin,
kudretin, hakimiyetin, idarenin do~rudan do~ruya halka verilmesidir, halk~n elinde bulundurulmas~d~r."
(An~t Kabir duvar~ndaki özdeyi~lerinden)
Ve demokrasi için de, O diyor ki:
"Bizim bildi~imiz, demokrasi siyasald~r; onun amac~~ulusun, yönetenler üzerindeki denetimi ile siyasal özgürlü~ü sa~lamakt~r. Demokrasinin
birinci özelli~iyle ortak, ikinci bir özelli~i daha vard~r. O da ~udur: demokrasi
dü~ünseldir, bir kafa sorunudur. Her halde bir mide sorunu de~ildir. Hükümet
ilkesi de bir tüze (adalet) sevgisini ve aktöre (ahlak) dü~üncesini gerektirir.
Demokrasi yurt a~k~d~r, babal~k ve anal~kt~r.
Demokrasi gerçekte bireyseldir, bu nitelik yurtta~~n egemenli~e, insan
niteli~iyle kat~lmas~yla olur. . . .
En sonunda, demokrasi, e~itliktir. Bu nitelik demokrasinin bireysel
olmas~~niteli~inin zorunlu bir sonucudur. Ku~kusuz bütün bireyler özde~~siyasal
haklar~~ ta~~mal~dirlar. Demokrasinin bu bireysel ve e~itlikçi niteliklerinden,
genel ve e~it oy ilkesi ç~kar. ." (1929).
Ve Köylü için:
Türk Devriminin dü~ünen ve eyleme koyan önderi, O bu görü~leri ve kesin kararlar~~belirleyen toplumsal nedeni ve gereklili~i,
tan~lam~~~(te~his etmi~), ~~mart 1922 de Meclisi aç~~~söylevinde ~öyle
dile getirmi~ti: (Zab~t Ceridesi, T. dönem, 3. toplant~, cilt: 188,
sayfa: 5).
"Türkiye'nin sahibi ve efendisi kimdir? Bunun yan~t~n~~hemen
birlikte verelim Türkiye'nin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici
olan köylüdür. Öyleyse, herkesten daha çok gönenç, mutluluk ve
zenginli~i en çok hak etmi~~ve ona en lay~k olan köylüdür. Bunun
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için Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin tutumsal siyasas~~
bu temel ere~i elde etmeye yöneliktir.
Diyebilirim ki, bugünkü y~ k~m ve yoksulluk s~k~nt~s~n~n (sefilli~in) tek nedeni bu gerçe~in aymaz~~bulunmu~~olmam~zd~r. Gerçekten; yedi yüzy~ld~r cihan~n çe~itli bölgelerine göndererek, kanlar~m ak~tt~~~m~z, kemiklerini yabanc~~ topraklarda b~rakt~~~m~z ve
yedi yüzy~ldan beri emeklerini ellerinden al~p, saç~p savurdu~umuz
ve buna kar~~l~k sürgit onur k~rma, a~a~~lama ve kötüleme (tahkir ve
terzil) ile kar~~lad~~~ = ve bunca özveriliklerine ve iyiliklerine kar~~~
iyilik bilmezlik, küstahl~k, zorbal~kla u~ak kertesine indirmek istedi~imiz bu öz sahibin önünde bugün tam utanç ve sayg~~ile gerçek
durumumuzu alal~m ...."
Demi~tim ki, bu yurdun öz sahibi ve toplumumuzun
temel ö~esi köylüdür. ~~te bu köylüdür ki, bugüne dek e~itim ve
ö~retim ~~~~~ ndan (nuru maarifeten) yoksun b~rak~lm~~t~r. Bunun
için, bizim izleyece~imiz e~itim ve ö~retim siyasas~n~n temeli ilkönce,
varolan bilmezli~i (cehli) gidermektedir
(~unu da an~msayal~m ki: Cumhuriyet'in ilk ç~ kan ka~~t paralar~ n~n arka yüzünde çift süren bir köylü resmi konmu~tu).
(22. ~~. 1925, Bursa ~ark Sinemas~nda halkla konu~urken) :
Halk~m~z~n ço~unlu~u çiftçi ve çoband~r. Bu memleketin çok güçlü olmas~n~n nedeni de halk~m~z~n çiftçi ve çoban olmas~d~r, Oysa, ~imdiye dek bir çok nedenler ve etmenler etkisiyle
ne çiftçili~ini ve ne de çobanl~~~n~~ yapabilmi~tir...."
Sonra da ~unlar söylemi~ti: "Milletimiz çiftçidir. Ulusu çiftçilikteki çal~~malar~n~~ça~c~l tutumsal önlemler ile (tedabiri iktisadiye ile)
en yüksek s~n~ ra ula~t~rmally~z. Köylümüzün çal~~malar~n~n sonuçlar~n~~ve meyvelerini kendi yarar~ndan yana en yüksek s~n~ra ç~karmak
tutumsal siyasam~z~n temel ruhudur. Bunun için; bir yandan çiftçinin
çal~~malar~n~~ art~racak verimli k~lacak bilgi, araç ve fenni aletlerin
kullan~lmas~na ve yay~lmas~na ve öte yandan onun çal~~malar~n~n
sonucundan en çok yararlanmas~n~~ sa~layacak tutumsal önlemlerin
al~nmas~na çal~~mak gerektir. ~imdiye dek bulunan yolsuzluk, ça~c~l
ta~~n araçlar~n~n yoklu~u de~i~~toku~~yöntemlerinin çiftçi zarar~na
olmas~~ve hükümet yasalar~n~n çiftçiyi korumamas~~gibi engellerin
kald~ r~lmas~~gerektir
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Köylü için sonraki y~llarda da:
~~Kas~m 1936 da: "Tar~mda kalk~nmay~~kolay ve çabuk yapmak
için ko~ullar çok ilerlemi~~ve h~zlanm~~t~r. Yeni yöntemde ve yeni
makineler kullanmakta iyi örgütle yap~lacak yard~mlar~n h~zla sonuç
verece~ini görüyoruz. Kooperatif örgütü her yerde seçilmi~tir. Odegenlik (kredi) ve sat~~~için oldu~u gibi, üretim araçlar~n~~ ö~renip
kullanmak için de, kooperatiften yararlanmay~~olanakl~~görüyoruz.
Tar~mda hastal~klar ile sava~ma i~ine daha çok önem vermek
gerektir. Toprak yasas~n~n bir sonuç varmas~n~~kamutay~n (Meclisin) yüksek
çabas~ndan beklerim. Her Türk çiftçi ailesinin, geçinece~i ve çal~~aca~~~
topra~a sahip olmas~~kesinkes gerektir. Yurdun sa~lam temeli ve
bay~nd~rl~~~~bu temeldedir
Ve ~~ Kas~m 1937 de 5. dönem 3. toplanma y~l~n~~açarken Mecliste:
"Bir kez, yurtta topraks~z çiftçi kalmamal~d~r. Bundan daha
önemli olan~~ise, bir çiftçi ailesini geçindirebilen topra~~n, hiç bir neden
ve yolla (sebep ve suretle), bölünemez bir nitelik (mahiyet) almas~.
Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin i~leyebilecekleri toprak geni~li~ini,
topra~~n bulundu~u memleket bölgelerinin nüfus yo~unlu~una ve
toprak verim ölçüsüne göre s~mrlamak gerektir.
Küçük, büyük bütün çiftçilerin i~~araçlar~n~~ art~rmak, yenile~tirmek ve korumak önlemleri, vakit geçirilmeden al~nmal~d~r. Her
durumda en küçük çiftçi ailesi, bir çift hayvan sahibi k~l~nmal~d~ r;
en iyi (ideal) olan öküz de~il, beygir olmal~d~r. Öküz, ancak kimi
ko~ullar~n henüz sa~lanmas~~güç bölgelerle ho~~görülebilir
Köyde ve yak~n köylerde, ortak harman makineleri kulland~rmak,
köylülerin ayr~lam~yaca~~~bir al~~kanl~ k durumuna getirilmelidir . . . . "
Sonraki y~llarda da halk devleti:
Mart 1934 te (Inkilâp Kürsüsü Dersi'nde), Büyük Türk Devriminin temel ülkelerini, amaçlar~n~~ve sürecini aç~klayan Ismet Pa~a,
Devrimin ikinci önderi de ~öyle diyordu :
" . Türk Devrimi ilk anda halk devletini kurdu. Büyük Millet
Meclisinin halk hükümeti Osmanl~~Devleti kar~~s~nda hem varl~~~~
ile, hem de temelleri ile arts~z aras~z çarp~~ma durumunda bulundu . . . . " . . . " . . .Türkiye Büyük Millet Meclisi kurumunda vücutlanan Halk devleti —ki, onun aç~ k deyi~i Cumhuriyettir— Türk
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Ulusunun yazg~s~~ üzerinde ba~~ls~z ko~ulsuz (kay~ts~z ~arts~z) bütün yetkileri kendinde toplam~~t~ r ...." .... "...Devrimin büyük
at~l~ml~~(dinamik) süreklili~i hepimizi uzun ve Çetin yola koymu~tur.
Devrimciler halk kitlesi içinde onun yeni ve ileri güç olmas~~için çal~~~rken, çok zorluklarla u~ra~acaklard~ r. Geni~~ halk kitlesine Devrimin
temiz ülkülü düzenini anlatmak ve bu yolda maddesel yoksunluklara
katlanmak gerektir..." ... "...Türk Devriminin amac~, ulusal
kurtulu~~ve yükseli~~dâvâs~~oldu~una göre, bizim için kitlenin gereksinmesini sa~lamak temel ödevimizdir....."
Büyük devrim ülküsünün oda~~ :
"Türkiye'nin öz sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylü", "herkesten çok gönenç, mutluluk ve zenginli~e löy~k olan köylü", "halk hükümeti",
"halk devleti", "halk~n devleti", "halk yönetimi", "halk~n sefaleti", "halk~n ihtiyaçlar~", "halk kitleleri", "halkç~l~k esas~", "halka siyasal e~itim
vermek", "geni~~halk kitlesine devrimin temiz ve ülkülü düzenini anlatmak"
Bunlar elbet te ki, ülküler, amaçlar, kararlar olarak saptanm~~~ve kesinle~mi~ti. Ve her ~eyden önce ancak geni~, sürekli
ve tasarl~~(planl~) bir e~itimle halk~n uyar~lmas~, bilinçlendirilmesi ile
gerçekle~tirilebilirdi. O da halk~ n bir yandan e~itim ve ekim (kültür),
öte yandan ya~am düzeyini geli~ tirmek, yükseltmekle kitlenin ihtiyac~n~~ sa~lamakla olabilirdi.
(O y~llarda henüz bir i~çi kitlesi bulunmad~~~ndan halkç~l~k tümiyle köye yönelikti).
Bu ülkünün gerçekle~ mesi iki yandan olacakt~ :
— Tutumsal (ekonomik) : halka, insan onuruna yara~~r bir
ya~am düzeyi, ya~am güvenli~i sa~lamak, herkesi iyi kazançl~~ i~~
sahibi yapmak.
2 — Ekinsel (kültürel) ve e~itimsel: Halka, insan ve yurtta~~
olma hakk~n~ n onurunu, de~erini ve bilincini veren, gelece~i için
umudunu güvence alt~ na alan ayd~nl~~~ , bilgi ve beceri~i kazand~rmak,
her Türkü ba~ar~!1 bir meslek sahibi yapmak.
"Halkç~l~ k" ülküsünü getiren Atatürk bunlar~~sa~laman~n yollar~n~~göstern~ eye, açmaya ve uygulamaya çal~~m~~t~. Birincisini 15 y~l
süresince söylev ve yönergeleriyle devleti yönetenlene, hükümetlere,
Meclislere, yasac~ lara, ikincisini milli e~itim bakanlarma, yetkililerine, e~itimcilere, ö~retmenlere ödev olarak vermi~ti.
Belleten C.LII, 56
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Bunun yöntemi ne olmal~yd~?
Devrim kadrosunun ikinci önderi Ba~vekil ~smet Pa~a ~nkilâp
Kürsüsündeki dersinde Devrimi aç~klarken ~öyle demi~ti:
"... Türk Ulusunun, içinde ya~ad~~~m~ z ve sürüpgitmekte
olan devrimi, yabanc~~salg~n~na ve Osmanl~~ düzenine kar~~~çifte cepheli bir sava~~ile ba~lam~~t~ r. Türk Devrimi, Türk Ulusunun kurtulu~~sava~~d~ r..." ... "Anla~~l~ yor ki, içsel ve ulusal niteli~i ile
Osmanl~~toplumsal kurulunun vakit vakit gösterdi~i düzeltme (~slâhat) giri~imlerinin bir sürgiti veya evrimi de~ildir. Tam tersine
Türk Devrimine Osmanl~~ düzeni (nizam~) amans~z bir kar~~t ve
dü~man durumu alm~~t~r
Osmanl~~düzeni dedi~imiz zaman,
yöneten adamlar~~ve kurumlar~~ ile toplumsal kurulun yasalar~n~~amaçl~ yorum (murat ediyorum) ...." . . . . "U~ra~aca~~rn~ z en önemli
hastal~ k bilgisizlik ve izleyece~imiz en gürverimli (feyizli) yol deneysel (müsbet)
bilim yoludur
Osmanl~~Devletinde toplumlar ve durumlar~ :
Bu devlette iki toplum ayr~~düzenler içinde, ayr~~ya~am düzeyinde,
ne var ki, yan yana ve iç içe ya~~ yordu: a) Türkler ve müslüman olan
halklar, b) müslüman olmayan az~nl~klar. Az~nl~ klar ça~~n geli~melerini en ileri ülkelerle atba~~~izliyor ve yürütüyorlard~. E~itim kurumlar~n~~kurmu~, ça~c~l e~itimi kandi toplumlar~ nda bütün ilerili~iyle
yayg~nla~t~ rm~~~ve gerçekle~tirmi~lerdi I. Yurtta bulunan sanayi,
ula~t~ rma, pazarlama, içeal~m ve d~~asat~ m (idhâlat ve ihracat),
büyük tecim i~leri, tutumsal (iktisadi) ve teknik güçler, kurumlar
tümden onlarda idi. Ba~ka ülkelerle ili~ kileri çok s~k~, onlar~n yurttaki
bütün giri~imlerinde bütün çal~~anlar az~nl~klard~. Sanayii devrimini yapm~~, geli~mi~~anamalc~~ve emperyalist ülkelerin —Osmanl~~
devleti içinde— uyruklar~~gibi olmu~, zenginle~mi~~ve burjuvala~m~~lard~.
Türk ve müslüman olan toplum ça~~ n çok gerisinde ve hele
tümden denecek ölçüde e~itimsiz b~rak~lm~~ , en büyük ço~unlu~u
ile köylerde geri yöntemli bir tar~m ve hayvanc~l~k i~ lerine aile tutumsall~~~na, ayr~ ca da sürekli bir sava~~yolculu~una, savunma çabas~na ve padi~ah~ n kap~kullu~una ko~ulland~r~lm~~t~~ (~artland~r~lBak. (Atatürk'ün Evrenselligi, önder Ki~ili~i, E~itimci Ki~ili~i ve Amaçlar~ ) kitab~m~ zda "Atatürk "ün Devrald~~~~E~itim Durumu" bölümü.
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m~~t~); bunun için de gittikçe yoksulla~m~~t~. (Bu durumun temel
nedenlerini Gazi Mustafa Kemal Pa~a Izmir Iktisat Kongresinin
-yukar~da kimi tümceleriyle k~sa özetini verdi~imiz- aç~~~söylevinde
aç~klam~~t~r.) Türk demek, biraz da küçümsenen, latta a~a~~lanan
köylü demekti. II. Me~rutiyette ba~layan bilinçlemne döneminde
20 ~ubat 1912 de kurulan Türkocaklar~ndaki çal~~malar içinde zamanla bir avuç ülkücü ayd~ nda, köylüye yönelme k, ona dönmek
dü~ünü do~uruyordu. Ve ancak 7 y~l sonra ilk giri~im oldu.
Köylü için ilk giri~im.
1919 da ilk (Köycüler Cemiyeti) (Derne~i) kuruldu. Kurucular~ :
Resimde; oturanlar; sa~dan sola do~ru: Nakiye Han~m (Elgün)
-1935 de Erzurum millet vekili, ilk kad~ n milletvekillerimizdenAhmet Ferit Bey, Mehmet Emin Bey (Yurdakul), Halide Han~m
(Ad~var), Dr. M. Cemal Bey (Arman), Nezihe Han~ m,
Ayaktakiler: sa~dan sola do~ru: Dr. Lütfü Bey (K~rdar), -1930'
larda, Manisa, ~ 94o'larda Istanbul valisi- Dr. ~emseddin Bey (Dora) Dr. Hasan Ferit Bey (Cansever, Türk Ocaklar~~Genel Kâtibi),
Dr. Re~ it Galip Bey, Avukat Hayati Nesip Bey (Boratav), Dr. Mustafa Bey, M. Ali Bey idi*.
(Bunlar gerçekten su kat~lmam~~~som ülkücüler idiler. Derne~in
merkezi Dr. ~emseddin Bey'in (Dora) Kad~köy'deki evi idi. Ilk toplant~lar~n~~Istanbul'da Arnavutköy'de, Halide Edip Han~m~n evinde,
Nakiye Han~m~n yöneticisi bulundu~u Beyaz~t'taki Feyziye Okulunda
yapm~~lard~. Ilk çal~~ ma ve ülkülerini uygulama yeri olarak Tav~anli
Buca~~n~~ (~imdi ilçedir) seçmi~ler. Hemen o y~l 1919 da Dr. Re~it
Galip ile Dr. Hasan Ferit (Cansever) oraya gitmi~ler. Avukat Hayati
Bey (Boratav) da oraya bucak müdürü olmu~. Tav~anl~'dan sonra
Bozüyük buca~~~tasarlanm~~, ancak, o y~ llardaki tarihsel olaylar
nedeniyle uygulanamam~~. Dr. Re~it Galip Bey sonradan Darülfünun'u üniversitele~ tiren, kendisini ö~retmenlere çok devdiren ve
Halkevlerinin kurulu~ unda büyük hizmeti olan maarif vekilidir. Dr.
Hasan Ferit Bey (Cansever) de sonradan Kayseri'nin Zencidere
köyünde öksüz yurdunu kurmu~, 1925'e dek orada çal~~m~~t~ r. -"Atatürk'ün Devrald~~~~ E~itim Durumu" yaz~s~ nda bu okulun o y~llardaki resimleri vard~r-).
* Bu resim ve buradaki bilgiler rahmetli ozan ve ba~ö~retmen dostum Sad~k
Çiner'dendir

M. RAUF ~NAN

884

Türk toplumunu yönetenler :
Osmanl~~devletinde —Atatürk'ün "unsuru asil = as~l ö~e—" dedi~i Türk toplumunu ve ayr~ca müslüman topluluklar~~yönetenler,
yönetici ve etki adamlar~~ ~unlard~ :
a) Tannn~n yeryüzünde gölgesi ve her yönetimin ba~~, en büyük
güç, Halife - Padi~ah ve "mukarribini" (yak~nlar~); b) ~eyh-ül ~slam
(en yüksek din yetkilisi) ve ~lmiye s~n~fi denen sözde din ö~reticileri;
c) Tarikat ve tekye ba~kanlar~~ ~eyhler; d) Kentlerde e~raf; e) Köylerde a~alar vb. s~n~f ve tak~mlar~.
Bunlar~n e~itim kurumlar~~ da vard~ : Mektepler, Padi~aha "kap~kulu" görevliler teyi~tirmek içindi. Daha önce bu amaçtaki e~itim kurumu padi~ah~n saray~~içinde (Enderun) idi. Medrese mahallelere, köylere dek yayg~nd~ ; ~slam dininin özünü, geli~tirici, at~l~ma
ve devrimci içeri~ini, düyasal ve ya~amsal e~itim ve ekin (kültür)
de~erlerini kavramadan biçimsel yan~~üzerinde, urasalara da kaçan
bilgiler verir, insanlar~~onlara göre ko~ulland~nr, durgunla~t~nrd~.
Tekye ~eyhlerin, yeti~kinleri e~iten, ko~ulland~ran okullar~~idi. Medrese
ve tekye e~raf ve a~aya dayan~r, onlarca ya~at~l~r, ça~~n gereklerinden, bilimden, insanl~k hak ve ödevi bilinçlerinden uzak onlara,
yabanc~~birer e~itim kurumu olmu~lard~ ; ça~~d~~~~düzenin sürdürülmesi hizmetinde sald~rganlar yeti~tirirlerdi de. Etkilerini güçlendirmek için de kutsalla~tml~rlard~~bunlar~n hepsi. Çok iyi örgütlenmi~,
birbirine çok iyi kenetlenmi~, devletin ve toplumun bütün güçlerini
ve kurumlar~n~~ellerinde bulunduran padi~ah, ~eyh-ül islam ile
"ülema" denen ço~u sözde din bilginleri, "me~ayih" (~eyhler), e~raf
ve a~a örgütü etkilerini —hiç bir direnmeye olanak b~rakmadan—
toplum, hele halk y~~~nlar~~üzerinde yürütürlerdi.Bu ko~ullar içinde
Büyük Türk Devriminin gerçekle~tirilmesi olanaks~zd~.
Devrimci güçler ç~karmak gerekirli~i ve
Atatürk'ün güvenerek ödevlendirdi~i güçler:
Gazi Mustafa Kemal Pa~a yeni düzeni kurmaya giri~ti~i ilk
günden ba~layarak, toplumu zaman a~~m~na u~ram~~, müstehale~mi~~(fosille~mi~, ta~~lla~m~~) bu kurumlar~n etkilerinden kurtarmak
karar~n~~gerçekle~tirmeye koyuldu. Ça~olla~man~n olu~umunu ve
geli~tirme ko~ullar~n~~sa~layacak yeni kurumlar ve güçler s~rasiyle
ve yan yana ~unlar oldu:
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I) E~itim ve ö~retmen; 2) Ordu; 3) Bilim ve fen, bilimci ve
fenci; 4) Sanat ve sanatç~ ; 5) Gençlik...
Büyük güvenle Devrim amac~nda de~erlendirildi ve ödevlendirildi. Atatürk'çe.
O'nun ö~retmenlere ilk sesleni~i, yeni Türk Devletinin kurulu~~
günü olan 23 Nisan 1920'den hemen 19 gün sonra, 9 may~s 1920 de
Maarif Vekâletine (Milli E~itim Bakanl~~~na) yapt~rd~~~~ilk genelge
iledir. Ö~retmenler ile do~rudan do~ruya olan görü~me ve konu~malar~~~unlard~r:
16 Temmuz 1921, Ankara'da Maarif Kongresini açarken,
27 Ekim 1922, Bursa'da gece, Istanbul ve Bursa ö~retmenlerine,
~ark Tiyatrosunda
21 Mart 1923, Konya'da Sultani Okulunda verilen çey ~öleninde,
24 Mart 1923, Kütahya'da, Lisa binas~nda, ö~retmenlerin çay
~öleninde,
25 Temmuz 1924, Ankara'da Muallimler Birli~i Kongresi üyelerine, Maarif Vekili Vas~f Beyin (Ç~nar) verdi~i çay ~öleninde,
22 Eylül 1924, Samsun'da, Istiklâ1 Ticaret Okulunda ö~retmenlerin çay ~öleninde,
14 Ekim 1925, Izmir'de K~z Ö~retmen Okulunda,
14 Ekim 1925, Izmir'de Erkek ö~retmen olukunda verilen çay
~öleninde,
18 Ekim 1925, Konya'da, Ö~retmenler Birli~inde,
19 Ekim 1925, Konya'da, Ö~retmenler Birli~inin musameresinde,
7 Temmuz 1927, Istanbul'da Dolmabahçe Saray~nda ö~retretmenlere.
~ubat 1931, Izmir'de, K~z ö~retmen Okulunda ö~retmenlerle,
Atatürk ayr~ca Büyük Millet Meclisindeki ve ba~ka topluluklardaki söylevlerinde, halkla konu~malarinda e~itim, ö~retim ve ö~retmen
için, yüksek e~itimci ki~ili~i ile görü~lerini, dü~ünlerini, ö~retmenlere övgülerini, güvenlerini belirtmi~tir.
Telleri :
5 Aral~k 1922 Istanbul Erkek Ö~retmen Okulunu bitirenlere,
7 Nisan 1923 Istanbul Erkek Ö~retmen Okuluna, 75. y~ldönümü
dolay~siyle.
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Eylül 1924 Trabzon Erkek Ö~retmen Okulunun defterine yazd~klar~~
Bilim ve bilim adamlar~~ için:
27 Ekim 1922, Bursa'da ~ark Tiyatrosunda ö~retmenleri ve
Istanbul Darülfünun müderrislerine (profesörlerine),
22 Eylül 1924, Samsun'da Istiklâl Ticaret Okulunda ö~retmenlerin çay toplant~s~nda,
29 Ekim 1933, Cumhuriyetin Onuncu y~l Bayram~~töreninde,
ö~retmenlerle olan toplant~lar~ndaki hemen bütün söylevlerinde ve özellikle
Büyük Millet Meclisindeki söylevlerinde ve çe~itli demeçlerinde.
Orduya:
En ilginç ve geni~~sesleni~i, kendisine (Gazi) sam verildikten
sonra 20 Eylül 1337 (1921) günü "Neferlere" ba~l~~~~ile gönderdi~i
bildiridir. (Alagöz köyündeki, Sakarya Sava~mas~~ Karargâh~ndan.)
Sbyleuleri :
~~ Kas~m 1920 yedek subay adaylar~~töreninde,
3 Nisan 1922 Konya'da Askeri Nalbant okulundaki törende,
15 ~ ubat 1924 Izmir'de Askeri mahfilde, sava~~oyunlar~na ba~larken,
22 ~ubat 1924 Izmir'de askeri mahfilde, sava~~oyunlar~ndan
sonra,
30 A~ustos 1924 Dumlup~nar'da meydan sava~mas~n~n ikinci
y~ldönümü dolay~siyle,
13 Ekim 1925 Izmir'de ordu ileri gelenlerine,
22 ~ubat 1931 Konya'da askeri mahflde.
Bildirileri ve telleri :
30 Ekim 1920 Kars Kalesinin kurtar~lmas~~ üzerine, tel,
12 Nisan 1921 Dumlup~ nar meydan sava~mas~~üzerine 12.
Kolordu Kumandan~~ Fahrettin Beye (Pa~aya) tel
12/13 Nisan 1921 Dumlup~ nar sava~mas~~üzerine Cenup Ordusu
Kumandan~~Refet Pa~a'ya tel,
3 Eylül 1921 Ordu hakk~ nda, güvence, T. B. M. Meclisinin
tel yaz~s~na yan~ t,

GAZPNIN HALKÇILIK ÜLKOSCJ, HALKEVLERI VE SONRASI

887

27 A~ustos 1922. 26 A~ustos utkusu üzerine tel.
~~ Eylül 1922 Bat~~Cephesinde ordulara gönderilen bildiri,
Eylül 1922 Dumlup~nar Utkusu üzerine Türk Ulusuna bildiri,
9 Eylül 1922 Büyük Utkudan sonra orduya te~ekkür,
13 Eylül 1922 ~zmir ve Bursa'n~n kurtulu~u üzerine ulusa
bildiri,
16 Nisan 1923 orduya gönderilen kutlama teli,
A~ustos 1923 B. M. Meclisinin 2. dönemini açarken,
23 Nisan 1923 ulusal bayram dolay~siyle ordulara gönderilen
kutlama teli.
16 May~s 1923 orduya gönderilen bayram kutlamas~,
23 Nisan 1925 orduya gönderilen bayram kutlamas~,
28 A~ustos 1938 Do~u manevralan dolay~siyle Mare~al F.
Çakmak'a tel,
29 Ekim 1938 Türkiye Cumhuriyeti ordular~na bildiri.
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çe~itli söylevlerinde ordunun
yüksek de~erlerini tüm geni~li~iyle aç~klam~~t~r.
Gençlere söylevleri :
24 Aral~k 1919, K~r~ehir gençler Derne~inde,
18 Mart 1923, Tarsusta Gençlik Yurdunda,
20 Mart 1923, Konya'da Türkoca~-mdaki çay toplant~s~nda,
30 Eylül 1926 Çankaya'da idman Dernekleri Birli~i Kongresi
ad~na gelen kurula,
Ekim 1927, Cumhuriyet Halk Partisi büyük Kurultaymdaki
söylevinin sonunda,
~ubat 1933 Bursa söylevi
26 Mart 1937, Ankara Halkevinde Bursa gençlerinin düzenledikleri Uluda~~Gecesinde
Telleri :
20 Mart 1925 Üniversite ö~renci Birli~inin teline kar~~l~k,
29 A~ustos 1925, Afyonkarahisar gençlerinin teline kar~~l~k,
27 Mart 1933, öztürkçe yolunda ba~anlanndan dolay~~ ~stanbul
Türk Talebe Birli~ine.
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Gençler için olan söylevlerinde —ö~retmenlere, bilim ve fen adamlar~na, orduya, sanatç~ya oldu~u gibi— büyük ödevler vermi~, devrimini onlara inamlam~~t~ r (emanet etmi~tir).
Üniversite ve bilim konular~nda:
Örne~in: 27 Ekim 1922, ~~Mart 1923, ~~Mart 1924,
1924, ~~ Kas~m 1928,

22

Eylül

29 Ekim 1933, ~~ Kas~m 1933, 9 May~s 1935, ~~kas~m 1936, 1937,
1938 ve
Büyük Millet Meclislerindeki söylevlerinde.
Güzel sanatlar:
13 a~ustos 1923, 9/1 o a~ustos 1928, 29 ekim 1933,/ ~~kas~m 1934,
g May~s 1956 (C. H. P. Dördüncü Büyük Kurultay~nda), ~~ Kas~m
1935, 1936, 1937 ve
Büyük Millet Meclislerindeki söylevlerinde.
Sanatç~ lar için Meclisteki millet vekillerine söyledi~i: "Efendiler!
Siz her ~ey olabilirsiniz, millet vekili, bakan, ba~bakan, hatta Cumhurba~kan~~
olabilirsiniz; fakat sanatç~~ olamazs~n~z. Bu çocuklar~n de~erini bilelim".
sözü O'nun kendi ki~ili~inde de ta~~d~~~~sanatç~l~~~n, sanatseverlik
ruhunun ve sanat sanatç~~ de~erini kavraman~n, sanatç~ya olan
güveninin anlat~m~d~ r.
Türk Ulusunu yak~n yüzy~llarda geri b~rakm~~~güçleri y~karak
onlar~ n yerine güvenle koymak istedi~i bu yeni güçler aras~ ndaki
ili~kileri sa~lamak için de uyar~lar~~ vard~r. Özellikle ordu ile e~itim
ve bilim ordusunun, subayla ö~retmenin ili~kilerini, ödev, ülkü ve
amaç birliklerini, örne~in 24 mart 1923 te Kütahya'da ö~retmenlerin
çay toplant~s~nda ve 22 ~ ubat 1931 de, Konya'da Askeri mahfilde
(ordu evinde) aç~klam~~t~ r. (O tarihlerdeki Hakimiyeti Milliye gazetelerinde, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri: II, sayfa 163, sayfr, 269).
".... Arkada~ lar! Bütün tarih bize gösteriyor ki, uluslar yüksek
amaçlar~na ula~abilmek istedikleri zaman kar~~lar~nda üniformal~~
çocuklar~n~~ buldular. Tarihin bu genelli~i içinde yüksek bir ayr~ kl~k
(istisna) bizim tarihimizde, Türk tarihinde görülür. Bilirsiniz ki,
Türk ulusu ne vakit yükselmek için ad~m atmak istemi~se bu ad~mlar~ n önünde her zaman öncü olarak ulusal amac~~gerçekle~tiren kendi
kahraman çocuklar~ndan olu~mu~~bir ordusunu görmü~tür.
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Bunun içindir ki, Türk ulusu tehlikelere kar~~~elinde k~l~ç, yürümeye haphaz~r (müheyya) bulunan kahraman çocuklar~na derin
güven beslemi~tir. Ve bu güveni her zaman besleyecektir. Bundan
sonra da Türk ulusunun yüce ülküsünün olu~u için kahraman çocuklar~~hep önde gidecektir.
Arkada~ lar! Ordudan söz ederken ülkenin gerçek iyesi (sahibi)
olan Türk ulusunun ayd~n çocuklar~ ndan söz ediyorum. Bu çocuklar
içinde ku~ku yok ki, yar~n~ n kahramanlar~ n~~ yeti~tiren e~itimcilerimiz (mürebbilerimiz) vard~ r. Gere~inde hemen k~l~ k de~i~tirerek
gereken yere ba~~n~~ veren ve ordu ile birlikte yürüyen ö~retmen
arkada~lar~m~z bunun içindedir..." (Konya, 21 ~ubat 1931 Askeri
mahfilde).
"Yurdumuzu, toplumumuzu gerçek amaca, mutluluk amac~na
ula~t~ rmak için iki orduya gereksinme vard~r: Biri yurdun ya~am~n~~
kurtaran asker ordusu, öteki de ulusun gelece~ini yo~uran ekin
(kültür) (irfan) ordusu. Bu iki ordunun her birisi de de~erlidir,
yücedir, verimlidir, sayg~de~erdir. ... Bu iki ordunun ikisi de dirimseldir (hayat idir).
Yaln~z siz, ekin ordusundan olanlar, sizlere ba~l~~ oldu~unuz
ordunun de~er ve kutsall~~~n~~ anlatmak için ~unu söyleyeyim ki:
Sizler ölen ve öldüren birinci orduya niçin öldü~ünü ö~reten bir
ordudans~mz
"... Bir ulus sava~~alanlar~nda ne denli parlak utkular elde
ederse etsin, o utkular~n sa~lam sonuçlar vermesi ancak ekin ordusunun varl~~~na ba~l~d~r. Bu ikinci ordu olmadan, birinci ordunun elde
etti~i sonuçlar yiter. Ulusumuzu gerçek mutluluk ve kurtulu~a eri~tirmek istiyorsak, ulusumuza güvenli, verimli bir gelecek ba~~~lamak
istiyorsak, bir an önce büyük, olgun, ~~~kl~~(nurlu) bir ekin ordumuz
olmas~~gerekti~ini yoksayamay~z. (inkar edemeyiz) ...
"Tanr~ya ~ükürler olsun, dü~man kar~~s~ndaki çok sevgili
ordular için harcad~~~m~ z bütün emekler meyvelerini verdiler.
Art~k bundan sonra yine o (ayn~~güç, yine onun gibi etkinlik, yine
onun gibi kay~ r~~~emekleriyle (himmetle) ekin ordusu için çal~~acak
ve birincide oldu~u gibi, bu ikinci ordudan da emeklerimizin etkinliklerimizin, kay~r~~lar~m~z~n mutlu ve ba~ar~l~~meyvelerini yine onun
gibi parlakl~ k yine onun gibi bollukla elde edece~iz ..."
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... "Bir ordunun de~eri subaylar ve kumuta kurulunun de~eriyle ölçülür. Siz, beyan ve bay ö~retmenler, sizler de ekin ordusunun
subaylar~~ve komuta kurulusunuz. Sizin ordunuzun de~eri de, sizlerin de~erinizle ölçülecektir. Ba~~ms~zl~k Sava~~nda üç dört y~ld~r
dü~man~~topraklanm~zda yoketmek için yapt~~~ m~z sava~ta ordunun
ruhu olan subaylar, komuta kurulu ve ileri gelenleri de~erlerinin
yüksekli~ini nas~l göstermi~~ve 'tan~tlam~~sa (isbet etmi~se), bundan
sonra yapaca~~m~z ayd~nl~k ve devi im sava~~n~n, ulusumuza bir
karanl~k gibi çöken genel bilmezli~i (cehaleti) yenme ve ezme (kahretme) sava~~nda da ekin ordusunun ruhu olan siz bayan ve bay
ö~retmenlerin yine o (özde~) yetene~i gösterece~inize güvenirim
(eminim). Hepinizi bu güvenle esenlerim (selâmlanm) say~n arkada~lar. (24 Mart 1923, Kütahya, ö~retmenlerin çay toplant~s~nda).
E~itimi ve ö~retmeni, gerçekten bir e~itim örgütü olan orduyu,
bilgini ve fenni, bilimi, Sanat~~ve sanatç~y~, ve gençli~i de~erlendirerek,
sayg~nland~np güçlendirerek etkili k~lmak yolu ile Devrimi gerçekle~tirecek, yürütecek, sürdürecek ve geli~ tirecek güçler, kurumlar
yeti~tirmek; yeni toplum düzeninin ve ça~~n istedi~i yeni yurtta~~~ve
insan~~sa~lamak. O'nun söylevlerinde, demeçlerinde, davran~~lar~nda,
ili~kilerinde, o y~llar~n yasalannda, devrim at~l~mlannda, uygulamalannda bu karar ve amaç apaç~ k görülür. (O'nun giri~imlerinde,
öncekilerden sonra, ilk en etkilisi yaza devrimi, ilk etkili kurum da
Millet Mektepleri olmu~tu. Bu giri~im, e~itim ve ekin alan~ nda en büyük ve en evrensel devrim at~l~m idi. Bir y~l gibi k~sa bir süre içinde
596 bin yurtta~~okuma yazma ö~renmi~ti. O h~zl~~tutu§ bugüne dek
o y~lki nufüsa oranla — 2,5 olarak geli~me sürse idi, 1970 lerde bile
yurdumuzda ortaokul düzeyinde e~itim görmemi~~tek yeti~kin yurtta~~
kalmam~~~olacakt~) 1.
~u gerçe~i aç~kça görmek ve üzerinde dikkatle dü~ünmek gerektir: Atatürk'ün
etkisizle~tirmeye giri~ti~i o ça~d~~~~kurumlar ve güçler, O gittikten sonra, O'nun
güvendi~i ve ödevlendireli~i güçlerin ve kurumlar~n aymazl~~u~dan yararlanarak,
hatta onlardan kendilerine çok yetkili yard~mc~lar ve ba~la~~ldar da bularak, siyasal
alanda güçlü örgütler kurarak ve yetkiler elde ederek toplulmumuzu yeniden etkileri alt~na almaya ba~lam~~lard~r. Bunun için de Atatürk'ün o 5 kurumunu önce
kendi içlerinde parçalanmaya ve çat~~maya dü~ürmü~ler, halktan ay~rmaya uzakla~t~rmaya çal~~m~~lar, sonra da, onlar~~kar~~~kar~~ya getirerek rpratm~~ lar, sayg~nhklarm~~çok azaltm~~lar, halk~n gLiveninden ve gözünden dü~ürmek için ne yap~labilirse hepsini yapm~~lard~ r.
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HALKEVI GERÇE~I
Halkevleri kurulurken:
Atatürk'ün güvendi~i ve görevlendirdi~i güçlerin toplumda
sayg~n ve toplum üzerinde etkili olmalar~n~~sa~lamak, onlardan devrim at~l~mlarm~~yürütme ve sürdürme, gerçekle~tirme ve geli~tirme
amac~nda yararlanmak, halk~~bilinçlendirmek, y~~~nlar~n e~itim,
ekin ve ya~am düzeylerini yükseltmek için özel ve özgün bir kurum
gerekti. I~te bu kurum 19 ~ubat 1932 de aç~lan Halkevleri oldu.
O'nun, Gazi'nin Devrim Kadrosundan Recep Bey (Peker) o gün
Halkevlerini açma söylevine ~öyle ba~lam~~t~ :
"Arkada~lar, biz Halkevlerinin, samimi ve bütün Türk vatanda~lar~n~~müsavi ~eref mevkiinde gören zihniyetle kurulmu~~çat~lan~~
alt~nda bütün vatanda~lar~~toplama~a ve itinal~~(özenli) bir kültür
çal~~mas~~içinde milli birli~i yükseltmeye azmetmi~~bulunuyoruz...."
Ve özetle ~öyle konu~mu~tu:
... "Gençlik istikbalin ~~~~~d~r. Gençlik mütemadiyen (arts~z aral~ks~z)
yeti~en, yeti~tiren bir çal~~ma içinde ya~at~lmal~d~r.. ." ... "Gaye, milleti
~uurlu (bilinçli), birbirini anlayan, birbirini seven ideale (ülküye) ba~l~~ bir
halk kütlesi halinde te~kilötland~rmakt~ r". . . . "Bu mahiyette bir Halkevi
te~kilât~n~~bütün halk için esas olarak yeti~tirecek olgun insanlardan mürekkep
bir rehber unsura (önder okeye) ihtiyaç vard~r. . .".
"Bu cemiyetle~mek (toplumla~mak) fikri bütün halkevleri faaliyetlerinin esas temelidir...." ... "En kuvvetli ders vas~talarma,
yeti~kin muallim ordular~na malik olmak kâfi de~ildir.
Halk~~yeti~tirmek, halk~~bir kütle haline getirmek için ayr~ca bir milli
halk mesaisine ihtiyaç vard~r. Silâh kuvvetinden, her türlü cebir ve
madde kuvvetlerinden daha müessir olan~~fikir kuvvetidir. Milletimizi bu sahada yeti~tirece~iz".
O y~llar, 1946 ya dek, "halkç~, devrimci, ve at~l~mc~~ e~itim ça~~"
idi. Halkevlerinin hemen ard~~ s~ra, Atatürk'ün "pratik tedbirler" deyimiyle nitelendirdi~i çok özgün "e~itmen örgütü", "köy enstitüleri",
"4> e~itimi sele, berli~i", "teknik ö~retim seferberli~i" gibi hepsi de Türke
özgü ve bütünüyle ulusal e~itim at~l~mlar~~geldi. Osmanl~~düzeninin
"idare eden adamlar~~ve müesseseleri" sinmi~ti, sindirilmi~ti. Yaz~~mac~l~k (k~rtasiyecilik) egemenli~i, yozla~mas~~yoktu.
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Halkevi ülküsü ve geli~meler:
Halkevi say~s~~ilk y~lda 55'i, 2 y~lda 8o'i, 3 y~lda 103'ü, 4 y~lda
136'y~~ve 15 y~la varmadan 478'i bulmu~ ; köylerde de 4332 Halkodas~~ aç~lm~~, böylece bu e~itim ve ekin kurumlar~n~n say~s~~be~bine
(5000'e) yakla~m~~t~.
Devrimin kendi yap~s~ndan do~an zorlamalar ve gereksinmelerle
1930 ve sonraki y~llar bütün yurtta devrimin temel felsefesi, temel
dü~ünceler bilimi ile yurdun ulusal ve bölgesel sorunlar~, gerçekleri,
dünyadaki toplumsal, siyasal ve bilimsel ak~ mlar, olaylar ve olu~lar
—ba~ta devrim kadrosu— dü~ünürlerin, yazarlar~n, e~itimcilerin,
sanatç~lar~n sürekli inceleme, ara~t~ rma ve yay~m konusu olmu~tu.
Ocak 1932 de KADRO, 1933 te ÜLKÜ dergileri ç~kmaya ba~lam~~,
Türk Devriminin ulusal ve evrensel temel dü~ünlerini, etkilerini,
anlamlann~~ aç~ klamaya, dizgelendirmeye (sistemlendirmeye), dünyan~n o günkü ko~ullar~~içinde ulusal durumumuzu ve sorunlar~m~z~~
incelemeye, ayd~ nlatmaya ve çözmeye çal~~~yorlard~, Gazi Mustafa
Kemal Pa~a ÜLKÜ dergisine —23.1.1933 tarihini atarak— "Ülkü'den
öz ülkümüzü yayma yolunda kutlu verimler beklerim", yaz~s~~ve "Mustafa
Kemal" imzas~yla; Ismet Pa~a da 24.1.1933 de "Ismet" imzas~~
ve "ülkü'ye muhabbetle" yaz~s~ yla birer resimlerini vermi~lerdi.
Kadro dergisine Gazi ~u iltifatta bulunmu~tu: "Hat~rl~yorum ki,
Kadro inti~ar ederken, ma.ksad~n~ n Türk Milletine has (özgü) meslek ve
~netodun millet ve memlekette teessüs ve inki~af~na hizmet oldu~unu yazm~~t~.
Kadro'ya bu maksad~nda geni~~muvaffakjyet temenni ederim".
~smet Pa~a da "F~rkam~z~n Devletçilik Vasf~~= (Partimizin Devletçilik Niteli~i" ba~l~kl~~bir yaz~~vermi~ti, (Say~ : 22, Ekim 1933):
Halkevlerinin aç~lmas~ ndan bir y~l sonra —Cumhuriyetin ~~o.
y~l~ nda— 29 Halkevi çal~~ma ve ba~ar~lar~~konusunda yap~tlar yay~nlam~~lard~. Bunlar aras~ nda Aksaray, Bafra, Boyabat, Sebinkarahisar,
Urla gibi ilcelerin Halkevleri de vard~. 4 y~l içinde, 1936 da, 136
Halkevinin yay~nlad~klar~~dergi say~s~~25, küçüklü büyüklü kitaplann
say~s~~da 120 olmu~tu. 5 ve daha çok yay~ n yapm~~~olanlar; Ankara:
7, Ayd~n: ~~o, Bal~ kesir: 7, Bilecik: 6, Gaziantep: 12, Bursa: 6, Istanbul: 7, Konya: 5, Mu~la: 5 idi.
Halkevlerinin yay~nlad~klar~~dergiler de:
ÜLKÜ: Ankara, DO~U~ : Kars, GÜZEL GÜNLER sonradan
FIK~ RLER): Izmir, HALKEVI: Eski~ehir, KAYNAK: Bal~ kesir,
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TA~ PINAR: Afyon, ISTANBUL ve YENI TÜRK: Istanbul, 7 OK:
Edirne, YENI DO~U~, sonradan BOZKURT, daha sonra GEDIZ):
Manisa, AKSU: Giresun, AKIN INAN, KOY: Trabzon, ÜN:
Isparta, AKPINAR: Ni~de, YENI TOKAT: Tokat, TÜRKÜM
(sonradan ULUDA~): Bursa, ILGAZ: Kastamonu, ALTIN YAPRAK: Bafra ÜLKER: Niksar, ÜLKER: Burdur, TA~AN: Merzifon, KONYA: Konya, ALTAN: Elaz~~, 19 MAYIS: Samsun,
ORTA YAYLA: Sivas, TÜRK AKDEN~Z, ÇA~LAYAN: Antalya,
ve sonradan daha ~u dergiler yay~mlanmaya ba~lam~~t~ :
BA~PINAR: Gaziantep, ÇORUMLU: Çorum, DERNE: Malatya, ERCIYES: Kayseri, ERZURUM: Erzurum, GÖRÜ~LER:
Adana, HATAY: Antakya, INANÇ: Denizli, KARAELMAS: Zonguldak, ORDU: Ordu.
Bulup adlar~n~~ ve yay~mlad~klar~~ yerleri yazamad~klar~m~zla
birlikte, halkevlerinde yay~mlanan dergi say~s~n~n 5o'yi buldu~unu
san~r~m.
Halkevlerinin kitap yay~nlar~~5oo'e yak~nd~r. A. Avni Candar
ile Hasan Taner'in yay~nlad~klar~~iki ayr~~bibliyografyada bu kitaplar
aç~klanm~~t~r. (Temsil kollar~~için yerli ve yabanc~~oyunlar, ulusal
ekin ara~t~rmalar~, ve çe~itli konulardaki k~lavuz kitaplar da bu yay~nlar aras~ndad~r.)
Yay~mlanan konferanslar da buna kat~l~ rsa kitap say~s~~800'ü
bulur. Bu kitaplardan ve dergilerden kimileri hem bugün hem de
gelecekte aranacak de~erdedirler.
Çal~~malardan örnekler ve say~lamalar

Daha ilk y~l~nda 34 Halkevi aç~lm~~, bir y~lda 500.000 ki~iye
seslenmi~ti. Bu say~~—ondan yararlananlar~n say~s~— 8 y~l sonra 1940
ta ii 000 000'a yakla~m~~t~. 9 y~ll~k süre içinde halkevlerinden yararlananlar~n say~s~, 38,5 milyonu bulmu~tu.
~lk y~lda halkevlerinde çal~~an üye say~s~~31 000 idi, bunun 2000'l
bayand~. 1940 ta bu say~~13 500'ü bayan olmak üzre, 43 000'i bulmu~tu. Köylerdeki Halkodalariyle birlikte bu kurumlarda çal~~anlar~n say~s~~157 000'e yakla~m~~t~.
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Yap~lan çal~~malar:
1932
de:
Konferans say~s~~ :
goo
Temsil
800
Konser
450
Film gösterisi
Aç~lan sergi "
8o
Okunan kitap )9
59 444
Okuyanlann "
1 49 949
köy halkodas~~ "
400
Kurslardan yararlanan:
goo
f

1940 ta:
9506
2619
~~15o
1950
447
453 1 76
2 557 853
1900
48 000

9 y~l
sürecince
23 750
~~2 350
9 050
7 850
978

136 goo

art~~~
(>/:, si
~ o,6
3,3
2,6
5,6
81,o
475, 0
5333,3

(Bu say~lamalar ÜLKÜ dergisinin o y~llarda yay~mlanan say~lariyle "HALKEVLERI 42. y~l Kurulu~~Bayram~" gazetesi Özel
say~s~ndan al~nm~~t~r).
Halkevleri aras~nda kar~~l~ kl~~tiyatro temsilleri için gidi~~geli~ler
yap~l~rd~. K~~~sporlar~, spor gezileri, spor yar~~malar~, su sporlar~~
yap~l~rd~.
Toplumsal yard~m için çevredeki hay~ r dernekleriyle i~birli~i
yap~larak fakir hastalara, yoksul ö~rencilere s~k s~k yard~m edilirdi.
Bunun için gelir, düzenlenen balolardan, ba~ar~l~~piyes temsillerinden
ve ba~~~lardan sa~lan~rd~.
Kitap sergileri aç~l~r, her Halkevinde halka aç~ k bir okuma odas~~
veya salonu bulunurdu. Her Halkevi ele ald~~~~en az bir köye s~k s~ k
geziler, e~lenceler düzenler, oran~n sa~l~k, e~itim, tar~m, toplumsal
ve tutumsal yanlariyle u~ra~~r, geli~mesine çal~~~rd~~
Çal~~malar, halkç~l~k ve e~itim:
Bütün Halkevlerinde ~u 9 kol kurulmu~tu: Dil, Tarih ve Edebiyat, - Güzel Sanatlar - Temsil - Spor - tçtimai Muavenet (Top- lum
sal Yard~m) - Halk Dersaneleri ve Kurslar~~- Kitapl~ k ve Yay~nKöycülük - Müze ve Sergi.
ÜLKÜ Dergisi ilk say~lar~ nda Halkevini ~u yaz~larla aç~ klamaya
çal~~m~~t~ :
6
97
99

Halkevleri Aç~lma Nutku - Recep (Peker),
Halkevleri Y~ldönümü Dü~ünceler - Celal Sahir,
Halkevleri Y~ldönümü Nutku - Ismet Pa~a,
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Halkevleri Y~ldönümü Nutku - Necip Ali (Küçüka),
Halkevinin Çat~s~~ Alt~nda - Dr. Necdet Nasuhi,
Halkç~l~k,
Türk Devletinde Halkç~l~k - K. Naci,
Milli ~uur ve Halkevleri - Nebil,
Halkevleri - Necip Ali.

Köycülük Kolu yan~nda, Halkevlerinin çal~~malar~nda, dergilerinde, ÜLKÜ'de e~itim ve 4y konular~~çok geni~~yer tutuyordu.
ÜLKÜ'nün ilk say~lar~ndaki yaz~lar:
Sayfa
152
2 37
~~6
6o
238
245
289
295
362
481
154
385
41 4
~~18
277
345

Halk Terbiyesi - Hamit Zübeyr (Ko~ay),
K~~la ve Köy Terbiyesi - Hilmi A. Malik
Halk Terbiyesi - Nusret Kemal,
Halk Terbiyesi - Sabri Gültekin,
Soviyetlerde Bayram ve Terbiye - Nusret Kemal,
Milli Bayram ve Halk Terbiyesi - Nusret Kemal,
Cumhuriyette Halk Terbiyesi - Osman Halit,
Garp Memleketlerinde Halk Terbiyesi - R. ~.,
Köy Seferberli~ine Do~ru - Nusret Kemal,
Köyde Mektep - Hilmi A. Malik,
Köy Muhiti ve Çocuk Terbiyesi - H~fz~rrahman Ra~it
(Öymen),
Köy Çocu~u - H~fz~rrahman Ra~it,
Köy Mektebi ve Köy Muallimi - H~fz~rrahman Ra~it,
Köy ~çin Yüksek Halk Okullar~~- H~fz~rrahman Ra~it,
Köy Terbiyesinde Aileye Yard~m - H~fz~rrahman Ra~it,
Tek Dersaneli Okullar - H~fz~rrahman Ra~it.

Sonraki y~llarda bu iki konu ve Halk Bilgisi ÜLKÜ'de daha çok
yer tutmu~tur, öteki dergilerde de (O y~llarda "köy, köylü" deyimi
ile "halk" deyimi e~anlamda idi. i~çi kütlesi henüz do~mam~~, yok
denecek kadar azd~.) Köye köylüye yönelme, köycülük ak~m~~Halkevleriyle geli~ti, 1920 lerde yazinsal (edebi) olan öykü (hikaye) ve roman
köycülü~ü, Halkevlerinde köy sorunlar~na derinli~ine indi, e~itim köycülü~üne, köy enstitülerine, ki), e~itimi seferberli~ine ula~t~. (Onlar~~durduranlar,
ortadan kald~ranlar, onlar~n yerine sözsel (verbal) - siyasal ve düzmece köycülük diyebilece~imiz bir tutu~, bir aldatmaca getirdiler).
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istekler, umutlar ve amaçlar:
Ismet Inönü'nün 1935 ~ubat~nda yeni Halkevlerini aç~~~söylevinden ö~reniyoruz ki,.... "Bütün memlekette 8o toplant~~yerinde
800 000 (Sekizyüz bin) ki~i ahrsak, bunu az~ msamak bizim için borçtur..." ... "Halkevleri siyasi bir müessese de~ildirler; soysal ve
"Halkevlerindeki kitap say~s~~ ... bukültürel kurumlard~r..."
sene 97 bine ç~ km~~ ; bu azl~ktan ne kadar ~ikayet etsek hakk~m~z
vard~r. 97 bin kitap, 8o Halkevi için azd~ r. Bu geçen 1934 y~l~nda
okurlar~n say~s~~ 428 bindir. ... Bu say~lar iki, üç kat artm~~t~r. Ancak
bu art~~, varmak istedi~imiz sonuca ve ihtiyaçlar~m~za göre çok
azd~r. Bunlar~n çok daha art~r~lmas~~laz~md~r..." ... "Bu memleketin ilerlemesi için ihtiyaç duydu~umuz vas~talar~n ba~~nda paradan,
her ~eyden önce bilgi laz~md~ r. Onun için okuma hevesini Halkevlerinde ço~altma ba~l~ca i~lerdendir..." ... "Ve güzel sanatlar...
Güzel sanatlar.. Güzel Sanatlar...".
Recep Peker'in bir y~ l sonraki "Yeni Halkevlerini açma" söy'evinden de ö~reniyoruz ki; .... "Yaln~z son bir y~l içinde ~~(33 Halkevinin çat~lar~~alt~na 2 milyon 'o° bin (2 ~~ oo 000) den fazla yurtta~~
girmi~, evlerin ~~~ k saçan kuvvet yapan çal~~malar~ ndan yararlanm~~t~r..." .... "Son say~m~nda Ankara'n~n 125 000 nufus ta~~yan
bir ~ehir oldu~u anla~~lm~~t~r. Bu son y~lda ... Atatürk ülküsüne
inan~n~~daha beslemek amaciyle —halkevlerinde— 300 bin yurtta~~
toplanm~~~ve çal~~m~~t~r. Ankara Halkevine devam eden yurtta~lann
toplam~, Ankara ~ehri nufusu toplam~n~n 2,5 kat~d~r...." ... "Muallimlerimiz, memurlar~m~z, doktorlar~m~z, mühendislerimiz, avukatlar~m~z, bunlann hepisi, bu yurdun mü~terek fedakarl~~~~sonucunda okutulup yeti~tirilmi~~vatan çocukland~r..." ... "Bugünkü
Türk Ulusunun, hepisi birbirine dayanan ve hepsi birbirine inanan
büyük ulusal bir kütle olarak yeti~mesi laz~md~r. Bunun için, kendisinden ba~ka bir yurtta~~ na verecek bilgi ve inan sermayesi olan
herkes ölçüsü küçük fakat de~eri büyük bir zaman vergisi ile ulusal
borcu ödemelidir..." .. "Geçmi~ te büyük zamanlar kaydetmi~~
bir milletiz. Bu geçmi~~zamanlar~~telifi etmek (ödünlemek) için,
~imdiki ulusal çal~~~~ ta daha h~zl~~bir gidi~le parlak gelecek günlerinin
mesafesini k~saltmak zorunday~ z..." ... "Klasik okul yeti~mesinin
yan~nda bir ulusal yeti~me ve yeti~tirme vazifesi vard~r... ..."
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Büyük olumlu sonuçlar:
O ça~~n bu kendine özgü ulusal e~itim ve ö~rt_dm kurumu, bu
co~kun ülkü ve esrime ile k~sa sürede inan~lamayacak, ~a~~lacak ba~ar~lar sa~l~yordu. Çünkü "bürokrasi" ve "verbalizm = lafgl~k" yoktu.
Türkiye Cumhuriyeti bir e~itim ve kültür devleti idi.
Her ya~tan her cinsten, her meslekten ve her mizaçtan milyonlarca yurtta~~bu kurumda gece gündüz, pazar bayram demeden
—milyonlar~~bulan saatlar içinde— kendisi yeti~iyor ve ba~kalar~n~~
yeti~tiriyordu. Yetenekler buralarda de~erle~ti, çok de~erli yazarlar,
bilginler, sanatç~lar olarak geli~tiler: olu~tular 2. Halk sanatlar~~anlay~~~buldu; halk ekini (kültürü), ozanlar', sanatglanyla de~erlerini
ortaya koydu. Her Halkevi çevresinde, bölgesinde büyük bir hareket,
bir canl~l~k ve e~itim kurumu oldu~u gibi, bir ara~t~rma kurumu da
olu~mu~tu. Çevrelerinin, bölgelerinin özellikleri, tarihleri, co~rafyalar~, halk bilgileri (folklorlar~), budun bilgileri (etno~rafyalar~), halk
gelenekleri, sanatlar~, yap~tlar~, bütün özdeksel (maddi) ve toplumsal
varl~klar~, sorunlar~~ inceleniyor, ara~t~r~l~yor ve yay~nlan~yordu.
Bölge köylerindeki Halkodalar~~ile i~~ve el birli~i içinde çal~~~llyordu.
Her yetenek kendi de~erini göstermek ve geli~tirmek için, kendisine
—kap~s~~ ard~na dek aç~k— bir yer buluyordu; sevgi ve sayg~~ile kar~~land~~~~bir yer 3. Ve "halk kütleleri" uyamyor, bilinçleniyor, insanl~k
ve yurtta~l~k hak ve ödevlerini kavr~yordu.
K~sa sürede bu muazzam sonucu sa~layan etkenler:
Ba~ta gelen neden, Atatürk'ün güvenini kazanm~~~Nafi Atuf
(Kansu), Ferit Celal (Güven) ve Re~it Galip gibi büyük devrim ülkücülerinin, dü~lenemeyecek özverilikte at~l~ml~~çabalar~~olmu~tu;
2 ~ki küçük örnek: Arkeolog rahmetli Osman Bayatl~, Bergama, tarihçi Ça~atay Uluçay ve genç ya~~nda, pek erken yitirdi~imiz ~brahim Gökçe Manisa
Halkevlerinde yeti~mi~lerdi.
Ve 4.0 y~l sonra: "Eski bir Halkevi çal~~an~~olan Celâleddin Uzmen, Halkevlerinin o y~llarda yetenekli gençlere olanak sa~lamak yönünden olsun, sanatç~y~~
arkalamak yönünden olsun unutulmaz çal~~malar yapt~~~n~~söylüyor. Ayn~~tip çal~~malara dönmenin, özellikle resim sanat~~ yönünden çok yararl~~ oldu~unu da
hat~rlat~yor". (Cumhuriyet Gazetesi, ~~ 3 Ekim 1972, sayfa 6, "H~z ve Cesaret isteyen
bir Resim Türü" yaz~s~.
3 Bir kente giden, u~rayan her ayd~n~n, her görevlinin ilk gitti~i yer oradaki
halkevi oluyor, hemen tan~~t~~~~halkevlilerle orada yabanc~l~k çekmekten kurtuluyor ve zaman~n~~ de~ersizle~mekten kurtar~yordu.
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sözcü~ün en geni~~anlamiyle özverili, geçili çabalar~~ ve at~l~mlar~.
Ayr~ca:
Bütün toplumda büyük bir co~ku, es~~ ime, inan ve güven
egemendi. Bütün yurtta~lar ve ayd~nlar sürekli olarak ~u ya~am ve
toplum görü~ü ile besleniyordu: Halkç~l~~a, devrime ve e~itime gönülden inan, gelece~e gönülden umut ve güven, yüksek i~~ahlaki,
millete hizmet bilinci; bütün görevlilerde, hele yöneticilerde, ve
yetkililerde ödev ve sorumluluk bilinci, at~l~m ve ba~ar~~ tutkusu,
insan de~eri ve sevgisi, insan harcamaktan sak~nmak, insan kazanmak
ilkesi, ülküsü, ve çabas~.
~~o y~l~~ a~k~n bir süredenberi bu ülküler ve ya~am anlay~~~~
içinde çal~~an Muallim Birlikleri ve Türk Ocaklar~ :
Halkevlerinin k~sa süredeki büyük geli~mesinde zo Mart ~~ ~~z'de
aç~lm~~~ve yurda yay~lm~~~olan Türk Ocaklar~n~n oldukça geni~~uygulama ve deneyim birikimleri etkili olmu~tu.
Halkevlerinden önce her Muallim Birli~i kendi çevresinde bir
e~itim ve ekin merkezi ve kayna~~~idi. Sonradan Halkevlerinde geli~en, büyüyen bütün giri~imler Muallim birliklerinde —küçük çapta—
denenmi~, geli~tirilmi~, olumlu sonuçlar~~ da al~nm~~t~. Halkevlerinde
görev alan, çal~~an üyelerin pek ço~u zati ö~retmenlerdi. Okullar~ndaki ö~retim ve e~itim saatlar~~d~~~nda, Halkevlerinden önce, kendi
birlik merkezlerinde bulu~urlard~. Okuma yazma, konferanslar, pek
çok çe~itli kurslar, konu~malar, müzik, halk oyunlar~, yabanc~~dil,
dergi, yaz~, halk derslikleri çal~~malar~, e~lenceler, balolar, müsamereler, törenler, tart~~malar, sohbet toplant~lar~~ile dopdolu idiler.
(Her kente gelen her ayd~n~n, hangi meslekten olursa olsun, ilk u~rad~~~~yer Muallimler Birli~i olurdu). Ö~retmenler bütünü ile buna
öylesine al~~m~~lard~~ ki, bu durum onlar için bir gelenek olmu~tu. Bu
nitelikleri ile Muallimler Birli~i her yerde halk~n en içten sayg~~gösterdi~i yer, her ö~retmen en içten sayg~~gösterdi~i kimse idi. Ba~ta
Devrimin önderi, her yetkili, ö~retmene sayg~~ve sevgi ile dolu idi.
Çar~af tutuklulu~undan kurtulan ilk bayan ö~retmenler, ilk bayan
ayd~nlar bulunduklar~~kentte Muallimler Birli~inin sürekli üyesi,
konu~u idiler; bütün toplant~~ve çal~~malara onlar da tam e~itlikle
kat~l~ rlard~. Gazi Mustafa Kemal dünya tarihinde hiç bir komutan~n,
hiç bir devlet kurucusunun ve ba~kan~n~n, hiç bir devrim önderinin
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ta~~mad~~~~bir yüksek sevgi ile, ö~retmenlere övgü ile güvenç gösteriyordu 4.
5 Kas~m 1925 te Ankara Hukuk Mektebinin (Fakültesinin) aç~l~~~ nda Gazi Mustafa Kemal Pa~a ~öyle demi~ti: ... "... Ulusun
ate~li devrim at~l~mlar~~ s~ras~nda sinmek zorunda kalan eski yasa
hükümleri, eski hukuk adamlar~ ; kay~r~~~ ki~ilerinin (himmet erbab~n~n) etkinlik ve ate~i yava~lamaya ba~lar ba~lamaz, hemen canlanarak devrim temellerini ve onun içtenlikli izleyicilerini ve onlar~n
sevgili ülkülerini mahküm etmek için elveri~li durum beklerler...."
O'nun deyi~iyle: ".... Milletin hummal~~Inkilap hamleleri esnas~nda sinme~e mecbur kalan eski ahkam~~ kanuniye, eski erbab~~
hukuk; erbab~~ himmetin nüfuz ve ate~i yava~lama~a ba~lar ba~lamaz,
derhal canlanarak ink~lap esaslar= ve onun samimi muakkiplerini
ve onlar~n aziz mefkürlerini mahküm etmek için f~rsat beklerler...."
Ba~ka bir yerde de ~unu demi~ti: ... "Politika aleminde bir çok
oyunlar görülür. Fakat mukaddes bir idealin tecellisi olan Cumhuriyete, asri harekete kar~~~cehil ve taassup ve her nevi husumet aya~a
kalkt~~~~zaman, bilhassa terakki sever ve cumhuriyetçi olanlar~n yeri,
hakiki terakkici ve cumhuriyetçi olanlar~n yan~d~r, yoksa mürtecilerin
(gericilerin) ümit ve faaliyet menba~~ olan saf de~il...."
Ve sonras~ :
Daha önce bütünüyle sinmi~~olan "Osmanl~~düzenini _yöneten
adamlar ve kurumlar" —ki, bunlar gerçekte Devrimin dü~manlar~, halk
dü~manlar~, e~itim dü~manlar~~ olarak ulusal geli~meye kar~~~idiler— 1946
ve sonras~nda, bulduklar~~çok elveri~li ortamla, yekindiler, a~aya
kalkt~lar. ~u gerçe~i görmek gerektir ki, Atatürk'ün ortadan kald~rma~a çal~~t~~~~kurumlar O gittikten sonra, O'nun güvendi~i, ödevlendirdi~i kurumlar~n ve güçlerin aymazl~~~ndan yararlanarak, kendilerine onlardan da yetkili yard~mc~lar buldular. Onlar~n etkisi
ve emri alt~na giren, onlarla ba~la~ma (ittifak) kuran politikac~lar~n
ve yöneticilerin de kat~lmalanyla çok güçlendiler. Ilk giri~imleri,
toplumda egemen ülküyü, havay~~ve amac~~ de~i~tirmek oldu. Daha
önceleri Ba~vekil Ismet Pa~a ~öyle demi~ti:
"Bu nesil çok esasl~~haz~rl~~a muhtaçt~r. Bir cemiyette en zararl~~
adam yetersiz oldu~u halde, selâhiyet (yetki) sahibi oland~r. Ehli4 ö~retmenler de bunu hak ettiklerini her elveri~ li durumda gösteriyorlar&
Örne~in Yaz~~De~i~iminde, hemen bir y~lda 596000 ki~iye yeni yaz~y~~kavratm~~lard~.
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yetsiz ve fakat selahiyet sahibi olan adam, e~itim döneminde ~slah
olmayacak olursa, hayat~n seyrinde güç ~sial~~olunur. Bu adam bütün
hayat~nda ilmin, liyakatm ve çah~kanl~~~n dü~man~~olacakt~r...".
Ink~lap kürsüsünde de: "Bir ink~lap için ölüm darbesi, her ~eyin kazarulm~~~ve emin bulundu~unun zannedilmesidir..." ... "Türk
ink~lab~~sürekli, kesiksiz bir ilerleyi~~at~l~m' gözü ile görülürse, onun
durmas~n~~istemek de~il, durmas~ndan sak~nmak laz~md~r...." demi~ti.
Fakat "Osmanl~~düzenini yöneten adamlar"~n ard~llanndan,
Devrimin önderlerine ba~hl~klan, yak~nhalan ile içten devrimci
görünenler (gerçekte düzmece devrimciler, devrim dü~manlar~) örgüdenerek,
~smet Pa~a'n~n uyar~~için olan bu dü~ünlerini uygulamaya koyuldular.
"Her ~ey kazamlnu~~ve emin" bulunuyordu. Öyle ise, art~k Türkiye
Cumhuriyetinin bu e~itim ve ekin devleti ça~~~de~i~meli, halkç~, devrimci
ve at~l~ma, üretici e~itim dönemi kapanmah idi. Ve çok k~sa sürede bu
amaçlannda ba~ar~~kazand~lar. Çünkü, Atatürk'ün Devrim kadrosundan kalan ve özyap~~(karakter) de~i~tirmeyenler, onlarla etkili bir
sava~~canhh~~m ve at~hm~m, yüreklili~ini gösteremediler.
ilginç bir düzmece devrimci özjap~~örne~i:
~~o y~l boyunca yurdumuzda en büyük yetkiye sahip olmu~~
bir politikac~n~n Halkevleri konusundaki birbirine bunca ters ~u iki
görü~ü bu insanlar~n ve o zamanlar~n politikac~~devlet adam~~özyap~s~mn aç~k ve kesin bir örne~idir. 1932 de bir ilimizin Halkevi aç~l~~~
törenindeki söylevinde: "Milletimizin yükselmesi yolunda her ihtiyac~~gören ve sezen büyük GAZ~ , içtimal hayat~m~zda çok derin bir
bo~lu~u ve çok ~iddetli bir ihtiyac~~görmü~~ve bu bo~lulu~u dolduracak
ve ihtiyaca cevap verecek bir tesis ve te~ekkülün esas~m kurmak,
temellerini atmak ~erefini de kazanm~~t~r...."
1950-51 deki söylevinde: "... Halkevleri, halkodalan kurmak,
gençlik te~kilat~m ele almak fa~istvari telakki ve dü~üncelerin mahsulüdür. Bunlar içtimai bünyemiz içinde tamamiyle abes, beyhüde,
geri ve yabanc~~uzuv halindedirler..." Sonra da; "Halkevleri içi
bo~alm~~, tarihe kan~m~~, maksats~z birer varl~k halinde idiler. Bunlar
partiler için birer hicap (utanç) mevzuu te~kil ediyordu..."
Cumhuriyet Gazetesi, 3 Mart 1968, ~evket Süreyya Aydemir'in
bir yaz~s~ndan).
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(Birinci söylevdeki içtensizlik ve içeriksizlik, ikinci söylevdeki
gerçeksizlik ve karac~l~k, özyap~s~zl~~~n ve politika ahlaks~zl~~~mn aç~k
ve kesin bir örne~i oldu~u gibi, Devrimin, halkç~l~~~n büyük ülkü
ve esrimesi yerine konan korkunç ve y~k~ml~~ anlay~~~ n, anlay~~~ ve
tutu~un da d~~a vuru~udur —ki, bu, gerçekte ulusumuzun büyük
talihsizli~idir—).
Bunlar~n öncülleri (selefleri) tarihimizin derinliklerine dek uzan~ r. Sindikleri zaman bozuculu~u, kötümserli~i ulusun içinde sinsi
sinsi yaymak, elveri~li durumu bulunca da bunu aç~ktan aç~~a ortaya
dökmek ve ar~~yürekli (saf) yurtta~lar~~aldatmak için her ~eyi yaparlar.
En iyi, en büyük ba~ar~lar~, kötülemekten çekinmezler. Örne~in:
Ulus yazg~s~n~n en tehlikeli günlerinde bile a~~lar~~ n~~(zehirlerini)
nas~l saçt~ klar~n~~Inönü'nün bir aç~klamas~ndan ö~reniyoruz. Sakarya
utkusu günlerinden sonras~~ için O diyor ki:
"Sakarya'dan önce oldu~u gibi, Sakarya'dan sonra da kötümser
bir hava esmeye ba~lad~. Öteden beri siyasal bozuculuk (fitne) ve
siyasal çeki~me hiç bir an durmam~~t~r. Her büyük sava~madan, her
büyük süel (askeri) ba~ar~dan az bir süre sonra, umut dönemi geçer
geçmez, yeniden umutsuzluk egemen olur. Bu umutsuzluk havas~,
içerden, d~~ardan her araç ile k~~k~rt~l~r. ~imdi yine böyle bir umutsuz
havan~n içine dü~tük. Her yandan ~öyle konu~uluyor: Amaç ~u,
anlad~ k ama, Anadolu ortas~na dek gelen dü~man~~ bir sava~ma
meydan~nda yenerek ülkeden ç~ karamay~z. Öyle ise bunun bir ç~kar
yolunu bulmak gerektir. Siyasal ç~kar yol, süel ç~kar yol, uyu~ma
yolu, dü~manla anla~ma ç~kar yollar~~ aramal~y~z.
Mustafa Kemal Pa~a Ankara'da bu olumsuz havay~~yenmeye
çal~~~yor. Bu haks~z ele~tirileri yönetenler, hakl~~ ç~kmak için türlü
eseme (mant~k) oyunlar~na ba~vuruyorlard~~ ... "E ..., ne oldu?
Muharebe ettik te ne sonuç ald~k?..."
".... A~ustos ba~lar~nda Fevzi Pa~a geldi, benim kararhâg~mda
konuk oldu. Bana dedi ki: — Ben art~k Ankara'ya gitmem, bize yapmad~klar~~kalm~yor. Mustafa Kemal Pa~a'n~n çekmedi~i yok..."
(Cumhuriyet Gazetesi, 28 A~ustos 1972 "Zafere Giden yol" Sabahattin Selek).
Karanl~~~n azg~nl~~~~:
Halkevlerini ve o e~itim dönemini —demokrasi ad~na— kapatma amac~~ ba~ar~ld~. Halkevleriyle birlikte, onlar~n ç~kard~klar~~
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"de~erli dergiler, çok de~erli yay~n!ar, özgün yap~tlar, bütün e~itim
ve ekin çal~~malar~, giri~imleri durdu. Kitapl~klar~~yok edildi. Bütün
kitaplar~~belki yak~lmad~ ; fakat milyonlarca kitap ve de~erli belgeler,
dergiler tart~~ile bakkallara sat~ld~, kese ka~~d~na çevrildi. (Bu arada
köy enstitülerinin kitapl~ klardaki de~erli dü~ün yap~tlar~, daha önce
Bakanl~kça gönderilmi~, ö~rencilere okutturulmas~~ yararl~, gerekli
görülmü~~kitaplar— kitapl~klardan ç~kar~ld~, kimi yerlerde de topluca
yak~ld~). Dünya tarihinde bu kitap k~r~m~~dördüncü kez oluyordu.
"Halkevlerinde bütün özverilikleriyle çal~~an binlerce ülkücü
ö~retmen ve ayd~ n etkisizle~tirildi. Bo~~zamanlar~n, avaral~ klar~n kuca~~na at~ld~. Gençli~e kendi yetene~ini özgür geli~tirme, çal~~ma,
halka, e~itime, sanata hizmet ederek de~erlenme olana~~~b~rak~lmad~".
Ve hele halktan gelen, halk~n içinde en yayg~n say~da bulunan
tek ayd~n, ö~retmen kütlesi, bütün örgütüyle kitaptan, e~itimden
uzakla~t~r~larak kahvelerin ve oyun masalar~n~ n tutkusuna itildi,
mahküm edildi. Buna direnen ve ki~ili~ini, Atatürkçü, halkç~, devrimci, at~l~mc~~ ülküsünü yitirmeyenler, çe~itli bahaneler, çe~itli
haks~zl~klarla sindirilmeye çal~~~ld~ . Atatürk'ün, umutlar~n~~üzerlerinde toplad~~~~en büyük, en güçlü ve halktan gelen bu ayd~n kütle,
ö~retmen, bir yandan oyun ve kahvehane tutkusu ile, bir yandan da
—~smet Pa~a'n~n yukar~da geçen aç~klamas~nda belirtti~i— "yetki
sahibi olanlar" tarafindan çe~itli haks~zl~klara, insafs~zliklara u~rat~larak, de~ersizle~tirilmeye, sayg~nl~ktan, halk~n gözünden dü~ürülmeye çal~~~ld~ , halktan da kopar~ld~.
Bakanl~kta e~itim görü~ü ve anlay~~~~kalmam~~t~. Konferanslar,
meslek toplant~lar~~düzenlemek, ö~retmeni durgunluktan, gev~eklikten, bo~~zaman de~ersizliklerinden kurtarmak ~öyle dursun; bu
tür çal~~malarda, giri~imlerde, bilimsel toplant~larda Bakanl~ktan
ve yönetici ki~ilerden kimseler görünmez oldu. D~~~memleketlere e~itim, bilim toplant~lar~ na gönderilen bu ki~iler —çok az~~ayr~— turistik
kafa ile gidip o gözle ve kavray~~la döner oldular. Karanl~k bir bürokrasi (yaz~~mac~l~ k) bütün milli e~itimi sard~. Yaz~~mac~l~k ve
lafç~l~k —yaln~z ordu örgütü d~~~ nda— bütün yurtta egemenli~ini kurdu
ve çok ta güçlendi.
("Osmanl~~düzenini yöneten adamlar ve kurumlar" kafas~nda ve görü~ünde güçler yeti~ tirmek için olan giri~imler —bulduklar~~elveri~li
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ortamla— gittikçe güçlendiler: Aç~ k ve gizli Kur'an kurslar~, bir
çok camilerdeki vaazler, imam - hatip okullar~n~n bir ço~u, Ticanilik, Süleymanc~l~ k, Norsçuluk 5, onlar~n yay~nlar~ , dergileri, gazeteleri, örgütleri, propagandalar~n~~ve savunmalar~n~~ yapan politikac~lar, yöneticiler, yetkililer, hatta bakanlar.... .)
De~erli bir ö~retmenin an~lar~ndan
Say~n hocam Cevdet Emiro~lu mektuplar~nda, o y~llar~ndaki
Urfa Muallimler Birli~i çal~~malar~n~~ k~saca ~öyle anlat~yor: (O s~ralarda önce Urfa Sultanisinde (lisesinde, müdür yard~mc~s~, sonradan
ortaokul müdürü idi).
(9.1.1974) günkü mektubundan) : "Urfa'da tam on sene muallimler birli~i ba~kanl~~~~yapt~~~m s~ rada hep Rahmetli Necati Bey'den
(—Maarif Vekili Mustafa Necati'yi an~yor) ilham alm~~t~ k. Ö~retmenli~i de~eri üstün bir meslek haline getiren ve muallimle~~
güçlendiren hizmetleriyle maa~ if tarihimizde unutulmayacakt~r; eserlerini daima ~ükranla anmaktay~z.
Okul d~~~ nda bütün saatlar~m~z~~halk~n yarar~na adam~~, mesle~in de~erini yukar~~katlara ç~karm~~~ve halka tan~tm~~t~ k. Öylesine
ki, bütün bayramlarda, ba~ta vali, tümen komutan~~ve dai~~e reisleri birli~imizi ziyarete gelirlerdi. Onlar~n hepsinin sayg~lar~n~~kazanm~~t~ k. Müsamereler, konferanslar, temsiller, konserlerimizle halk
ile içli d~~l~~olmu~ tuk. Hapishanelerde ve gece dershanelerinde paras~z
dersler düzenlemi~, faydal~~olma~a çal~~m~~t~k. ~imdiki gibi iskambil
oynamakla vaktimizi de~ersizle~tirip bo~ una harcayamazd~k. Alt~~
ay ders verdi~im hapishanedeki katil ve h~ rs~zlardan bile sayg~~görmü~ tük. Bunlar kurtulup hapisten ç~kt~klar~~vakit bize gelir —Sayenizde okuryazar olduk,— diye minnetlerini sunarlard~. Oysa ki, herkes
bunlar~n ~erlerinden kaçard~. ~slah edildiler. ~imdi de yaz~k ki, ö~retmenlik önemsiz, baya~~~bir meslek haline geldi. Biz bütün gücümüzü
yukar~da adlar~n~~minnetle andi~-'~m rahmetli bakanlar~m~zdan alm~~t~k
"O hamleleri ~imdi art~ k göremedi~imizden çok üzgünüm. O zamanlar ö~retmenli~imizi yeterh bulamad~~~ = halde, gündüz okullarda,
gece ö~retmen birli~inde, Türkoca~~ nda, sonradan da halkevinde
~~ gerektir. Kurucusu
5 "Nurculuk" sözcü~ünün gerçekte "Norsçuluk" olmas
"Nors" köyünden oldu~u için, gerçekte ad~~ "Norsi" olmal~d~r. Ancak saf halk~~
aldatmak, onun kutsal duygu ve inançlar~n~~ sömürmek için "Nursi" denmi~tir.
F. 4

904

M. RAUF ~NAN

faal görevler alm~~, bütün varl~~~m~z~~oralara adam~~t~k. Her yerde
sayg~~ve sevgi görürdük. Yetersiz ayl~ kla yetinirdik te, gece derslerinden veya yan ödemelerden bir ~ey almak ald~m~z~ n kenar~ndan
bile geçmezdi. Bütün bunlar~~gösteri~siz, a~k ile, ~evk ile yapard~ k.
Be~~y~ l önce Urfa Kurtulu~~Bayram~ na belediyece davet edilmi~tim.
(Her sene davet ediyorlar gidemiyorum). Ö~retmenler kulünübe
u~rad~ m. Ne onlar beni, ne ben onlar~~tabii tamyamazd~ k. Otuzu
a~k~n say~da ö~retmen masa ba~~ nda iskambil çeviriyorlard~. Oturmadan ayr~ld~ m. Hey gidi günler hey! dedim kendi kendime. Hani
o de~erli konferanslar, kurslar, folklor çal~~mala~~, piyesler, temsiller?
Piyes icab~, rol alacak bir hamm bulamay~ nca yüzümüzü, gözümüzü
boyayarak, sesimizi kasarak temsiller verirdik. Nerde o zeybek oyunlar~ ....".
Bütün bunlar rahmetli Necati Beyin, Hasan Ali Yücel'in bizlere
a~~lad~klar~~güç ve te~vik ile olmu~ tu. O zamanlar bizi tebrike gelen
Genel Müfetti~~~brahim Tali bey ~~000 ve Kolordu Komutan~~Kâz~m
Pa~a ~ oo lira —O zamanki para ile biri bin, biri de yüz lira— birli~imize yard~m etmi~lerdi. biz kendimiz için de çal~~malar~m~z~ n anla~~ld~~~n~, de~erlendirilip takdir edildi~ini görerek k~vanç duyard~ k..."
Yeni bir at~l~ m ve devrim denemesi:
27 May~s 1960 Devrimi, Atatürkçülü~ü, Büyük Türk Devrimini
y~ kmak isteyen, ona çabalayan giri~im, örgüt ve ba~ardara kar~~~
—Atatürk'ün güvenerek ödevlerdirdi~i sayg~nhldar~ m ve etkilerini
sa~lamaya çal~~t~~~~güçlerin ve kurumlar~n— gençli~in, ordunun,
ö~retmenin, bilginin ve sanatç~n~n hep birlikte harekete geçmesi idi.
Halkç~ , devrimci, uluscu ve at~l~ ma e~itim dönemini yeniden kurma
çabalar~na gi~i~ildi: Halkevleri, Halk e~itimi Örgütü, Yedek Subay
Ö~retmen, ~lkö~retim ve E~itim Kanunu, Devlet Planlama Örgütü,
Milli E~itim Bakanl~~~ nca bütün milli e~itimde ate~li reform haz~rl~~~~ve tasar~lar~~çal~~malar~~(1961 ba~~ nda), Yüksek Ö~renim Kredi
ve Yurtlar Kurumu Kanunu ve 1961 ANAYASASI. 6 ... Bu Anayasa
ile gerçekle~tirilecek Atatürkçü, Devrimci, Halkç~~ve Ulusçu toplum
düzeni.
e Bak: "27 May~s Devriminin Milli E~itimimize Getirdikleri", M. R. man,
Halkevleri Dergisi, Ocak 1971, say~ : 51.
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Ve sonuç:
Ancak, bu "Akdevrim" kendisinden önceki 15 y~lda kar~~t ve
gerici haz~rl~klar yüzünden, geçen bu süre içinde amac~na varamad~.
Çünkü Atatürkçülü~e, halkç~l~~a ve devrimcili~e kar~~~olan ak~mlar
("Osmanl~~nizam~mn adamlar~~ve müesseseleri") çok iyi örgütlenmi~,
politikac~lar, yöneticiler ve yetkililer aras~nda kendi kadrolar~n~~çok iyi
kurmu~~ve i~birlikçilerini, ba~la~~klarm~~(müttefiklerini) geni~~ölçüde
bulmu~lard~. Atatürkçü gençler koyu bir aymazl~kla da~~n~kl~k, karars~zl~k ve ~a~k~nl~k içine dü~mü~lerdi. Bu ko~ullar alt~nda, gelecek
yak~n zamanda, geçmi~teki ola~anüstü güçlü, ba~ar~l~~ ve at~l~ml~~
Halkevlerine, halkç~~devrimci ve ulusçu e~itime dönülmek umudunun ~~~klar~~henüz ufuklarda görünmemektedir.
O co~kulu ve ülkülü giri~imler, çabalar sürse idi, bugün en az~ndan her ilimizde, ~ oo kadar büyük kentimizde "Yüksek Halk Okullar~", "Halk Üniversiteleri" ve pek çok köylerimizde —Almanya'mn
Hessen Eyaletindeki "Köy Toplum Evleri" gibi— "Köy E~itim ve
Ekin Evleri" kurulmu~~olacak; ve Türkiye, "geli~mekte olan memleketler" aras~ nda olmayacak; tarihinin ona verdi~i ödevle o memleketlere —kurtulu~ta oldu~u gibi— geli~me ve kalk~ nmada da örnek
ve önder olacakt~.
Halkevi co~kusu:
Bu co~kuyu aç~klaman~n Zorlu~u:
Aç~ld~~~~19 ~ubat 1932 y~l~ ndan, savsaklanmaya ba~land~~~~1946
ya dek 14 y~l, —uzant~siyle 1950 ye dek 18 y~l— HALKEVI e~itim ve
ekim kurumunun çah~ma, geli~me ve ba~anlann~, oralardaki büyük
h~z~, at~hm~~say~lar vererek aç~klamak zor de~ildir. Ancak, bugün
inamlamayacak olan o çal~~malardaki, h~zl~~geli~melerdeki, alt~l~mh
ba~anlardaki ola~anüstülü~ü sa~layan dü~ünü, duyguyu, umudu,
ülküyü ve ruhu aç~klamak öyle zor ki, Bunun için kullan~lacak sözcükler bile, geçen ~u zaman içinde öylesine y~prand~, öyle a~~nd~~ki,
onu, bugünkü ku~aklara kavratmak olanaks~zd~r. Bugün bol bol ve
ola~anüstü övünme konusu olabilecek ba~ar~lar, o günlerde yetersiz
say~hr, yerilirdi. Halkevleri kurulu~unun y~ldönürnlerindeki söylevler
bu yermeler ve yerinmelerle doludur. Ölçüler öylesine de~i~ikti ki,
bugün yak~~~kh boyluboslu görülen ~ eylere o günlerde cüce; bugün
çok diye görülen ~eylere, o günlerde az, bugün büyük görülen nesnelere, o günlerde küçük... vb. diye bak~l~r& At~l~ m, at~hm ülkü idi.
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Halkevleri çal~~malar~nda durmak, dinlenmek yoktu; yürümek
be~enilmezdi; ko~mak at~lmak, hatta uçmak istenirdi, uçmak.
Insanlar~~bu yurtta bu ruha, bu dirikli~e, bu at~l~ma görüten
ne idi? Bugün ona devrim iradesi, devrim ülküsü, devrim co~kusu, devrim
esrimesi demek gerek. Bu hava Çankaya'dan f~~k~nr ve arts~z aral~ks~z
dalgalar olarak yurdun her yan~na, her kö~e ve buca~~na, her ruha
yay~l~rd~. Bugün bunu anlatabilmek kavratabilmek öyle zor ki. O
O co~ku, o ülkü, o esrime (Vecit
enthousiasme) ve at~l~m bir de
e~itmen örgütünde ve köy enstitülerinde vard~ ; yurdun her yan~n~,
her alan~n kaplam~~t~~o ruh kesinkes.
Ink~lap (devrim) bugünkü sözcüklerle bir çok anlama gelirdi:
kendimizi, varl~~~m~z~, gücümüzü, gövenimizi, özsayg~m~z~, sayg~n'ikimizi tan~ma, tan~tma, bilinçlenme, kalk~nma, ilerleme, tüm
geriliklerden, yoksulluklardan, olumsuzluklardan, geli~i güzelliklerden,
ba~~~bozukluklardan, karanl~klardan bir ayak önce kurtulma; durmadan, dinlenmeden h~zla geli~me, ulusça, tüm ulusça mutlulu~a,
engin güçlere kavu~ma, "ça~da~~uygarl~k düzeyinin üstüne ç~kma" . . . .
vb. Devrim tüm yurtta~lar~, tüm bireyleri sarm~~t~. Bütün bireyleri
birbiriyle kayna~t~rm~~t~. Onlar~~bu ülkülerine do~ru özveriliklerle,
at~hmlarla götürüyordu.
Kayna~m~~~bir kitle:
Cumhuriyetin, ~~o. Y~l~ndaki Mar~ta (Onuncu Y~l Mar~~nda)
geçen "Kayna~m~~~bir kitleyiz" sözü bugün kimilerine gerçek d~~~,
gülünç geliyordur. Onu görmediklerinden ya~amad~klar~ndan inanamazlar. Halkevleri bu kayna~man~n kurumla~m~~~ an~t~~idi. Tüm
bireyleri, yurtta~lar~~sarmayan, birbirine kayna~t~rmayan ülküler,
dü~ün ve amaçlar topluma yaln~z ~a~k~nl~k, dirliksizlikler getirirler;
bugün gördü~ümüz gibi. ~imdi daha iyi görüyor ve amhyoruz ki,
insanlar~, yurtta~lar~~birbirine ba~layan kayna~t~ran ülküler eksik
olunca, bireyler kum, un, kül tanelerine benzerler; de~il rüzgâr,
üfleme ile bile dat~l~rlar. Ortak ülküler, amaçlar insanlar~, birbirinden kopmamak için —bir bilinci varm~~~gibi, birbirinden ayr~lmak istemiyen birbirine tutunan— her aynlmada birbirine at~lan ve yap~~an su,
s~v~~birimlerine benzerler. Halkevleri bu kayna~ma ile at~l~ml~~güçleri
al~yor, geli~iyor, geli~tiriyor ve ayr~ca da onu sa~l~yorlard~.
Halkevi Atatürk devrim y~llar~n~n ve devrim istencinin e~itim
ve ekin (kültür) kurumu idi. 0 y~llarda Türkiye ba~ka bir Türkiye,
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bu topraklar~n insanlar~ndan her biri, ba~ka bir insand~. Gözler iyi,
çok iyi görür; kulaklar iyi, çok iyi i~itir; a~~zlar iyi çok iyi konu~ur,
kafalar iyi, çok iyi dü~ünür; kalpler iyi, çok iyi duyar; eller iyi, çok
iyi i~ler; insanlar iyi, çok iyi davran~rlard~. Her iyi ve güzel ~eyi yapmaya haz~ rd~~herkes.
Halkevleri ve köy enstitüleri bu özelli~in kurumlar~~idiler. Atatürk'ün Onuncu Y~l Söylevindeki -29 Eaim 1933—:
"...Bizce zaman ölçüsü geçmi~~yüzy~llar~n gev~etici anlay~~~na
(zihniyetine) göre de~il, yüzy~l~m~z~n h~z ve deyim (hareket) kavram~na göre dü~ ünülmelidir. Geçen zamana oranla, daha çok çal~~aca~~z. Daha ez zamanda daha büyük i~ler ba~araca~~z...."
dü~ünü ve karar~, bu kurumlarda gönülden kavramhyordu ve gerçekle~tiriliyordu.
özverilik ne demekti?
Günlük i~lerinden kalan her an~~bayramiyle, pazariyle, sabahiyle,
ak~amiyle halkevlerine adayanlar, bundan kendileri için hiç bir
kar~~l~k beklemeyenler, en ufak bir ç~kar dü~ünmeyenler, y~~~nlar,
kitleler bugün kavranamaz art~k. O iradeyi o co~kuyu, o ruhu, ne
yaz~ , ne sözle, ne müzik, ne resimle, biçimci (plastik) sanatlar~n hiç
biriyle anlatma olana~~~yoktur. Onu ancak temsil (tiyatro) sanat~~
somutlu~u, ayd~nl~~iyle gözler önünde canland~rabilir ve kafalara,
gönüllere aktarabilir, belki.
(Istanbul'da, Izmirde, okullar~nda; Manisa'da Halkevinde ak~amlar~n geç saatlar~na dek çal~~ma birliklerinde çal~~an genç, ya~l~,
bayan, bay ö~retmen arkada~lar~, çe~itli kollarda çal~~an her meslekten gençleri, ya~l~lar~~ an~ms~yorum. O toplant~lar, o özverililder
gözlerimin önüne geliyor da, ba~ka bir evrende ya~am~~~m gibi geliyor
bugün bana).
On y~la kalmadan yurdun her yan~ nda 478 halkevi, 4332 köyde
halk okuma odas~~böyle kurulmu~tu. Kitapl~ klardaki kitaplann,
onlar~~okuyanlar~n say~lan milyonlar~~böyle a~m~~t~. 50'ye yak~n de~erli, özgün dergi, 5oo'e yak~n de~erli, özgün kitap böyle ç~km~~t~ ;
ara~t~rmalar bu tutu~la yap~lm~~t~ ; sanatç~ lar, yazarlar, bilginler,
ara~t~rmac~lar, sporcular böyle yeti~mi~ ti oralarda. Gençler, ya~l~lar
böyle veriyorlard~~kendilerini; böyle ad~yorlard~~tüm zamanlar~n~,
güçlerini halkevlerine. Halk böyle co~arak ko~uyordu halkevlerine,
köy enstitülerine. Bir sanatç~n~n bir ayd~n~ n, herhangi bir kimsenin
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gitti~i kentte, kendi evi gibi, ilk u~rad~~~, yabanc~l~k duymad~~~~yer
halkevi idi; orada ülküde~lerini hemen bulurdu. Çe~da~~bir tekye
olmu~tu her kentteki halkevi. Titiz, tasarh (planl~), izlenceli (programl~), saatli, dakkah çal~~malar yap~l~yordu oralarda.
Köyle kent aras~nda, köylü ile kentli aras~nda, ayd~nla halk
aras~nda, çe~itli mesleklerden olanlar, çe~idi ya~lardan olanlar aras~nda, çe~itli durumlardan olanlardan, çe~itli dü~ünenler aras~nda
bir anla~ma, yak~nla~ma, bir ba~da~ma, bir ba~lanma, bir dostluk
yeri idi her halkevi. Ayr~mlar (farklar) siliniyordu orada, nüfus ulusla~~yor, ulus bir ahnyaz~s~~ortakl~~~, bir yazg~~birli~i olarak duyuluyor,
kavramyordu.
An~lardan ktr~nt~lar :
(~lk kurulu~unda istanburda halk dersaneleri ve kurslar, sonradan izmir'de, Manisa'da konferanslar ve yay~u kollar~nda çal~~m~~t~m. Viyana'daki ö~rencili~im y~llar~nda da Ottakring Volksheim'~na —Halkyurduna— devam etmi~tim. Oras~~~imdi Yüksek Halk Okulu
olmu~; o y~llarda da çok kapsaml~~ve düzenli bir okul gibi çal~~~yordu
oralarda Volksheim'ler. Ne var ki, onlar çok düzenli birer okul
idiler.)
Halkevleri gerçekten ba~ka bir nitelikte idi K~sa sürede öyle
engin bir irade, bir ülkü, bir co~ku sarm~~t~~ki halkevlerini, anlat~lmas~~olanaks~z. An~larla onlardan belki bir iki k~nnt~~verilebilir. Her
yerde valilerden muhtarlara, köy imamlanna dek, herkeste bir halkevi ya~~yor, herkesi bir halkevi ülkülendiriyor, olgunla~t~nyordu.
Vali General Kâz~m Dirik, Dr. Lüftü K~rdar halkevlerinin en etkili,
en yürütücü ve sürükleyici üyeleri idiler. Vali Tevfik Gür'ün, Ha~im
~~can'~n yapt~rd~klan halkevi binalar~, oralardaki emekleri ve katk~lar~, ba~ar~lar~~gönülleri övgü ve sayg~~ile dolduruyordu.
Bir köy imamt :
1936 yaz~n e~itmen okullar~~için kitap ve k~lavuz haz~rlayan
kurul üyeleri okulsuz köylere gider, oralarda okul ça~~na giren çocuklar~n geli~im ve alg~~durumlar~n~~incelerlerdi. Bir ak~am bunlardan
iki üye, o zaman Ankara'ya hayli uzak görünen Balgat köyüne giderler. O ça~daki çocuklar~~kahveye toplar incelemelerine ba~larlar. Çocuklarla konu~ur, onlara resim yapt~r~ r, çizgi çizdirir, say~~sayd~nrlar.
Ve çocuklar~ n hepsinde gördükleri çok ola~anüstü geli~me ve yetenek
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kar~~s~nda ~a~a kal~r, nedenini bulmaya, kendilerince aç~klamaya
çal~~~rlar. Geli~me, ya~lara göre öyle yüksektir ki, aç~klama olana~~~
bulamazlar. Onlar bu ~a~k~nl~k içinde, çocuk babalar~~ve kom~ular~~
bu duruma pek k~vançl~d~rlar. Bu s~k~nt~~ içinde dü~ünüp duran o
iki üyeye imam yakla~~r; çekine çekine özür diler ve durumu ~öle
aç~klar: —Bu bebeler bo~~zamanlar~nda avara gezmesin, yaramaz
olmas~nlar, diye, ben hem onlar~, hem de gençleri toplay~p okutuyorum. Onlar~n hepsi de çok iyi okuma, yazma, hesap bilirler. Ö~retmen olmad~~~m için, bir suç say~l~r diye, ba~ta söyleyemedim.
Kusura bakmay~n, gazete verin onu da okurlar, anlarlar. (O üyelerin
ikisi de bugün ya~amakta ve Ankara'dad~rlar; biri bu sat~rlar~~
yazand~r).
O y~llarda böyle imamlar az de~ildi. E~itmen kurslar~na gelen,
sonradan e~itmen olanlar~n, köy enstitülerine çocuklar~n~~gönderenlerin bir ço~u ve ba~ta gelenleri köy imamlariydi.
Karanl~kla sava~an gönüllüler:
~~o y~l sonra, y~lba~~nda bir Ocak günü ak~am~~saat 20-2 1 dir.
Çubuk'un Yenice köyünün yan~ndan geçenler, ~~~k görerek okula
u~rarlar ve ~u görünü~le kar~~la~~rlar: Derslik yeti~kinlerle dolu,
ders aral~~~ nda kendi kendilerine çal~~~yorlar. Küçük ö~retmen odas~nda, bir kaç ay önce Hasano~lan Köy Enstitüsünden ç~km~~~o köylü,
genç ö~retmen, bir kaç y~ld~r köyde çal~~makta olan e~itmen ve muhtar
ba~ba~a vermi~ler; okul ya~~n~~geçirmi~~genç, ya~l~, kad~n, erkek
köydeki tüm nüfusu tek tek, ev ev yaz~yor, onlar~~kümelere ay~r~yor,
kümelerin ak~am derslerini izlenceliyorlar (programl~yorlar). Amaç:
Tüm yurtta okuma - yazmas~z tek ki~i kalmam~~~ilk köy olmak.
ra~h, ama genç ruhlu, gerçek ülkücü bir ö~retmenden :
Geçen uzun y~llar, —buluncumda (vicdammda) kendilerine neler
borçlu oldu~umun bilincini ta~~d~~~m— de~erli ö~retmenlerimden
ya~amda yaln~z bir tanesini b~rakt~ : Urfa sultanisinde edebiyat ö~retmenim Cevdet Emiro~lu. Onun 24.5.1973 günkü mektubundan
dü~ünceleri ve halkevi an~lar~~ile ilgili bölümü buraya al~yorum:
" .Ya~~m ilerledikçe Atatürk'ün ne büyük bir insan oldu~unu
daha iyi kavr~yor ve yüreklilikle giri~ti~i eylemlere hayranl~~~m
art~yor. O, benim gönlümün tap~na~~d~r ve önderimdir. Bilinçli
ve vicdanl~~her yurtta~~O'nu iyi bilmeli, anlamal~d~r. O'nun, (Halep)'
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in dü~ü~ünden sonra çekti~i s~k~nt~lar~~ad~m ad~m biliyor, Erzurum'dan Sivas'a Ankara'ya yolculu~unda kar~~la~t~~~~maddi, manevi
üzüntüleri ancak yenerek ülküsüne nas~l kavu~tu~unu, devrimleri
için sabahlara kadar uyumadan, dinlenmeden Çankaya'n~n ah~ap
ve bas~k odalar~nda, pasl~~beyinleri ayd~nlatmak için nas~l ç~rp~nd~~~n~~da biliyorum Yaz~ k ki, sonrakiler, sahte Atatürkçüler O'nun
o çok de~erli ülkü ve eserlerini, devrimlerini yozla~t~rmaya çal~~t~lar,
hâlâ da çal~~maktalar. O'nun en yak~n~~bildi~i bir çoklar~~halka ho~~
görünmek sevdasiyle, - tüm köylümüzü uyand~ racak, kalk~nd~racak,
formülü bulanlar~~ve - ülkü arkada~lar~n~~etkisizle~tirdiler. Arkas~ndan
da ba~~~bo~~kalm~~~gençlerimizi ~~~kl~~bir çat~~alt~nda toplayan halkevlerini politik dü~üncelerle kapatt~lar. Bu nedenle milyonlarca köylümüzün geri kalmas~na sebep oldular. Bu günahlilann i~ledilderi
cinayetlerin arkas~ndan da Atatürk dü~manl~~~~ a~~layan kurumlar
açt~lar.
Burada bize biraz ferahl~k ve umut ~~~~~~veren, gerçek yurtseverler taraf~ndan kurulmu~~(Halkevleri Atatürk Enstitüsü)'dür; bilmem
ki, 35 senelik gerili~i kapatabilecek, yitmi~~zaman~~ödünleyebilecekler mi?
Dile~im ~udur: Bu fera~atl~~ki~iler ö~üt ve dü~üncelerini daha
sade halk diliyle yazsalar, tüm halk faydalansa ve bir çok yanl~~l~klara dü~mü~~gençlerimizi ters yoldan çevirerek çat~larm~n alt~nda
Atatürkçülü~e kavu~tursalar.
Urfa'da halkevini ilk defa biz kurduk, sonra Karaman ve Buca'da
çok ba~ar~l~~oldu çal~~malar~m~z. Evinde ~~~~~, sobas~~olmayan çocuklar
halkevinin kitapl~~-'~nda derslerini haz~rlarlard~ . Okullar aras~nda
~iir, kompozisyon, spor, müzik yar~~malar~~düzenlerdik. Böylece
halkevi çal~~malar~, ö~rencileri ve okullar~~da kendi çerçevesi içine
al~yordu. Benim, gözleri görmeyen o~lum Y~lmaz'~n, halkevinin piyanosunda, bugün tan~nm~~~bir piyanist olarak yeti~mesini oran~n
müzik kolu sa~lad~".
Halkevi ülküsündeki e~itmenlere seldm :
Köylerde, ruhlann~~halkevi ülküsü doldurmu~~ne e~itmenler,
Manisa'n~n Demirci ilçesi e~itmenlerinden
muhtarlar vard~. 1939
—ashnda çevresinde bir efe olarak tan~nan— Kadri Y~ lmaz bir pazar
günü ö~leden sonra toplay~p k~ra ç~kard~~~~ö~rencileriyle ve gençlerle
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e~itsel u~ra~~lar s~ras~nda, ilce ilkö~retim müdürüyle birlikte ans~z~n
yan~na gelen Manisa milli e~itim müdürünün sorusuna:
— Ne yapal~m, direktorum biz bu i~i götürü ald~k! diye yan~tlar.
Bu onun eyleminin halkevi bilinci idi.
1944'te, Konya - Had~m'~n Korualan (Gezlevi) köyünde okumayazmas~z te ki~i b~rakm~yan, 19 y~lda köyünden 15 tane ö~retmen
yeti~tiren e~itmen Ramazan Sakarya, Bozk~r'~n Ah~rl~~çevresinde
ülküsü, ola~anüstü at~l~m~~ile bütün köylerde tan~nan, gönüller yakalayan Süleyman Do~anarslan, köylerinde okul yapt~ranlar, ba~,
bahçe orman kuranlar, sebzecili~i, meyvecili~i, arac~l~~~, tavukçuçulu~u yayanlar halkevi esrimesi içinde, kendi varl~ldar~nda birer
halkevi yans~t~yorlard~.
Ve bir e~itmen, Emirda~'~n Eskiören köyü e~itmeni Abdullah
Bereket, 1973 aral~k ay~n~n son fahtas~ nda bir dostunu yazd~~~~mektubu ~öyle bitiriyordu: "Bana gelince, mesle~imde otuzüçüncü y~l~~
dolduruyorum. Art~ k emeklili~imi isteyece~im. Bu y~l son y~l~m
olacak.
Uzun y~llar inanarak, duyarak çal~~arak tükendi~imi dü~ünerek
hüzünlü oldu~umu belirtmek isterim. Tek tesellim milletime, bütün
engellemelere ra~men, Atatürk ilkeleri paralelinde hizmet etti~ime
kendimi inand~rm~~~olmamd~r. Onun mutlulu~u içindeyim.
Atatürk diyordu ki:
Halkevlerinin bütün yurtta~lara kuca~~n~~ açmas~~vatanda sosyal
"
ve kültürel devrim yapt~".
(Ülkü Dergisi, Haziran 1935, say~ : 28, s. 241).
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