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Öz 
1923 yılında Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle yeni devlet 

modernleşme amacıyla çeşitli adımlar attı. Cumhuriyet iradesi siyasal, sosyal, 

kültürel, eğitim ve ekonomik alanda ortaya çıkan değişimin toplumsal alana 

yayılması için yeni kurumlara ihtiyaç olduğunu düşündü. Bu amaçla da 19 

Şubat 1932’de Halkçılığın bir uzantısı olarak Halkevleri açıldı. 

Bu çalışmada Cumhuriyet’in yaygın eğitim kurumu olan, kültürel 

faaliyetlerle dikkati çeken halkevlerinin Urfa’daki ilçe halkevi teşkilatları ve 

faaliyetleri ele alınmaktadır. Urfa’nın ilçelerinde ne kadar halkevi açıldığı, 

bunların köylü ile iletişimi ve köylülerin söz konusu ilçe halkevlerine 

yaklaşımı değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Halkevleri, Cumhuriyet Halk Partisi, Siverek 

Halkevi 

 

Abstract 
After the declaration of the Republic in 1923, the new state took 

several steps to modernize. It was thought that new institutions were needed 

to spread the change that emerged in the political, social, cultural, educational 

and economic field of the Republic, in the social field. For this purpose, the 

People’s Houses were opened as an extension of the Population on February 

19, 1932. 

This study deals with the district footsteps and activities of the town 

people’s houses in Urfa, which are the non-formal education institutions of 

the Republic, which are notable for their cultural activities. How many 



People’s Home are opened in the towns of Urfan, their communication with 

the villagers, and the approach of the villagers to the county community 

houses are evaluated. 

Keywords: Community Houses, Republican People’s Party, Siverek 

Community House 

 

Giriş 

II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra Osmanlı Devleti çeşitli iç 

ve dış olayların sebep olduğu bunalımlı bir evreye girdi ve takip eden 

süreçte bir dizi olaylar devlet içinde derin yaralar açtı. Fakat bütün bu 

olaylardan daha önemlisi Osmanlı Devleti’nin yenilgisi ile sonuçlanan 

Balkan Savaşları sonucu, Rumeli’nin kaybedilmesi, binlerce Türk’ün 

göçe tabi tutulması hadisesiydi. Böylece, Osmanlıcılık ideolojisinin 

sonunu geldi ve Türkçülük önem kazanmaya başladı (Sarınay, 2004: 

131). Bu dönemde Türk aydınları çeşitli cemiyet ve dergiler etrafında 

toplanmaya başlamışlardır. Türk Yurdu, Türk Derneği, Genç 

Kalemler, Türk Bilgi Derneği, Halka Doğru, Türk Ocakları bunlar 

arasındadır. Bunların içerisinde en etkin olanı Türk Ocakları’dır. 

1911’de teşkilatlanmaya başlayan ve 1912’de resmen kurulan 

Türk Ocakları, ulusal kimliğin oluşmasına dil-tarih çalışmaları, 

konferanslar ve piyesler ile katkı sağlamıştır. Özellikle işgal 

döneminde çeşitli konferanslar vermiş, mitinglerde konuşmalar 

düzenlemiş, böylece ülkenin kurtulmasına ve yeni kurulacak Türk 

devletinin inşasına katkıda bulunmuştur (Akyüz, 1986: 204). 

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle 

kurucu kadro devleti ve toplumu tepeden tırnağa dönüştürmek için 

harekete geçti. Cumhuriyet’in karşısında uğraşılması gereken pek çok 

sorun vardı. Nüfus az, ölüm oranı fazla, ekonomik imkânlar 

yetersizdi. Bir yandan nüfusu arttırmak için çalışmalar yürütülüyor, 

diğer yandan da nüfusun kültür seviyesinin gelişimine çalışılıyordu1. 

Milli Mücadele’nin başarıyla neticelenmesinden sonra çalışmalarına 

kaldığı yerden devam eden ve şube sayısını da arttıran Türk Ocakları2, 

yeni devletin temel paradigmaları ile uyumlu gözükmekteydi. Ancak 

1930’lara girilen evrede, devletin tepedeki isimleri Türk Ocakları 

yerine yeni bir oluşuma gitme lüzumunu hissettiler. Üstelik bu evre 

                                                           
1 Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ömer Obuz, 

“Yurdun Büyük Davası” Nüfus ve 1927-1935 Sayımları, Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S 33, Aralık 2016, ss. 309- 337. 
2  I. Dünya Savaşı’nı izleyen dönemde faaliyetleri aksayan Türk Ocakları, 

Cumhuriyetin ilanından hemen önceki günlerde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde hızla 

örgütlenmeye başlamış ve 1923 yılı sonuna kadar 43 şube açmıştır (Füsun Üstel, 

“Türk Ocakları”,Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, IV, Ed: Tanıl Bora, Murat 

Gültekingil, İletişim Yayınları, İstanbul 2008, s. 264. 



önemli gelişmelere de şahitlik etti. 1929 dünya ekonomik krizinin 

etkisiyle Türkiye, yarı liberal uygulamaları terk etmeye başladı ve 

devlet müdahalesine dayalı iktisadi politikalara geçildi. Bu süreçte 

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın (SCF) kurulması, 1930 Belediye 

Seçimlerinde yaşanan olaylar ve SCF’nin kapatılması toplumda 

tansiyonu yükselten gelişmeler oldu. Yaşanan gelişmeler bu sürecin 

halkta tam olarak karşılığının olmadığını gösterdi. Böylece 

devrimlerin topluma anlatılması, parti ile toplum arasında sağlıklı bir 

iletişim yakalanması, rejimin modernleşme projesi doğrultusunda 

bireyi ve toplumu istenilen formasyona sokma amacıyla Halkevleri 

düşüncesi ortaya çıktı. 

Türk Ocakları’nın yerine bir alternatif olarak gelen 

Halkevleri3, CHF Kâtibi Umumiliği’nin fırka örgütlerine gönderdiği 

genelgelerden anlaşılacağı üzere, Fırka Genel Yönetim Kurulu’nca 

hazırlanan ve Genel Başkanlıkça onaylanan bir talimatname ile 

kurulmuştur (Cumhuriyet Halk Fırkası Kâtibi Umumiliğinin Fırka 

Teşkilatına Umumi Tebligatı, 1933: 8). 19 Şubat 1932’de yurt 

genelinde 14 Halkevi açılmıştır4. 

Halkevlerinin ana amacı, yeni kurulan Türkiye 

Cumhuriyeti’nin hedeflerini ve CHP’nin ilkelerini halk arasında 

yaymaktır. İsmet İnönü bir konuşmasında bu amacı şu şekilde 

açıklamıştır: “Halkevlerinde millî ve içtimaî hayatın temelleri terbiye 

suretinde, tedris suretinde, konuşma suretinde mütemadiyen 

kurulmalıdır, bunu iltizam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin, 

Halkevleri vasıtasıyla memleket içinde takip ettiği kültür politikası; bu 

vasıta ile ilmî ve fennî, güzel sanatları yaymak, bu memleketin 

siyaseti, iktisadiyatı hakkında en yeni, en doğru malûmatı ortaya 

dökmektir.” (Halkevleri (1932- 1935) 103 Halkevi Geçen Yıllarda 

Nasıl Çalıştı, 1935: 2) 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkevleri kanalıyla halkçılık 

ilkesine işlerlik kazandırarak homojen bir yurttaş kimliği oluşturmayı 

arzulamaktaydı (Çakan, 2004: 85). Sınıf çelişkilerinin oluşumunu 

engellemek iddiası ile toplumdaki sınıfların çıkarlarının birbirine bağlı 

olduğunun vurgulandığı bu anlayış, CHP Genel Sekreteri Recep 

                                                           
3  Türk Ocakları, 10 Nisan 1931 tarihli olağanüstü kurultayında feshedilmiştir 

(Cumhuriyet, 11.04.1931). 
4  Halkevlerinin açıldığı iller; İstanbul Ankara, İzmir, Samsun, Eskişehir, Malatya, 

Diyarbakır, Afyon, Balıkesir, Konya Bolu, Bursa, Çanakkale ve Denizli’dir 

(Cumhuriyet, 12.02.1932). Halkevleri, talimatname gereği 9 şube de örgütlenmişti. 

Bunlar; Dil-Tarih-Edebiyat Şubesi, Güzel Sanatlar Şubesi, Temsil Şubesi, Spor 

Şubesi, Sosyal Yardım Şubesi, Halk Dershaneleri ve Kurslar Şubesi, Kitapsaray ve 

Yayın Şubesi, Köycülük Şubesi, Müze ve Sergi Şubesi’dir (Çakan, 2004: 86; Kunter, 

1948: 3). 



Peker’in aşağıdaki sözlerinden de anlaşılmaktadır; “Cumhuriyet Halk 

Fırkası’nın Halkevleriyle takip ettiği gaye; milleti şuurlu, birbirini 

anlayan, birbirini seven, ideale bağlı bir halk kütlesi halinde 

teşkilatlandırmaktır.” (Halkevleri (1932- 1935) 103 Halkevi Geçen 

Yıllarda Nasıl Çalıştı, 1935: 6) 

Halkevi teşkilatında görev alan Dr. Reşit Galip ise 

Halkevlerinin amacını ve şube kollarının önemini şöyle dile 

getirmiştir; “Önümüzde kapısı şimdi açılmakta olan mesai sahası 

engindir. Davamız millet olarak medeniyet yolunda bir zamandan beri 

kaybettiğimiz mesafeyi en kısa zamanda kazanmak ve medeniyet 

safında layık olduğumuz mertebeye yani en ileriye varmaktır; 

Halkevleri’nin gayesi bu maksada bağlanacak enerjileri ve hizmet 

emellerini teşkilatlandırmaktır. Bu şubelerin yalnız isimlerini saymak, 

ihtisas, istidat ve temayülleri ne olursa olsun, bütün münevverlerin 

Halkevlerinde kendi emellerine uygun bir iş meydanı bulabileceklerini 

göstermeye yeter.” (Halkevleri (1932- 1935) 103 Halkevi Geçen 

Yıllarda Nasıl Çalıştı, 1935: 7) 

CHP, Halkevleri aracılığıyla Türkiye’nin her noktasına ulaşma şansını 

yakaladı ve tahayyül ettiği köklü dönüşüm sürecinde bu kurumdan 

yararlandı. Halkevlerinin teşkilatlandığı kentlerden biri de Urfa idi. 

Urfa Halkevi, 23 Şubat 1934’te açılarak tüm bu amaçları 

gerçekleştirmeye çalışmıştır 5 . Bu tarihten iki yıl sonra Halkevleri 

Urfa’nın ilçelerinde de açılmaya başlamıştır. Eldeki verilere göre; 

1945 yılı itibarıyla Urfa Halkevi dâhil olmak üzere Urfa’da 5 Halkevi, 

17 Halkodası bulunmaktadır ve bunların isimleri şöyledir: Urfa 

Halkevi, Birecik Halkevi, Siverek Halkevi, Suruç Halkevi, Viranşehir 

Halkevi, Halkodaları ise; Akziyaret, Kısas, Sırın, Halfeti, Ağrıl, Cibin, 

Hobap, Tisha, Bozova (Yaylak), Bazik, Kanbavşar, Çarmelik, Yaslıca, 

Hilvan, Harran,  Akçakale ve Ceylanpınar (Resülayn) Halkodalarıdır 

(CHP Halkevleri ve Halkodalarının Yurd İçine Dağılışları, 1945: 72). 

 

 

 

                                                           
5 Urfa Halkevi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yüksel Yıldırım, Urfa Halkevi (1934- 

1951), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara 2016; Mehmet Pınar, Yunus Özdurğun, 

“Urfa Halkevi ve Faaliyetleri (1934- 1951)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 

Dergisi, IX/43, ss. 870- 871; Çevre halkevlerine örnek için bkz. Mehmet Pınar, 

“Doğu’da Unutulmuş Bir Kültür Ocağı: Van Halkevi”, Atatürk Üniversitesi Atatürk 

İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Dergisi, II/2, Aralık 2013, ss. 3- 23; 

Ayrıca bir başka ilçe halkevi çalışması için bkz. Mehmet Pınar, “Erciş Halkevi”, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S 25, 2013, ss. 243- 353. 



URFA’DAKİ İLÇE HALKEVİ TEŞKİLÂTLARI (1936-

1951) 

1. Siverek Halkevi 
Siverek Halkevi, 23 Şubat 1936’da halkın büyük bir ilgisiyle 

açılmıştır. Siverek Halkevi’nin açılışı “Siverek Halkevi” yayınında 

şöyle yer almaktadır; “Gözbebeğimiz, ölmez Atamızın dehasının 

doğurduğu kutsal bir müessesenin, Halkevlerinin, birçok yerlerde 

açıldığını, bu evlerin kucakladığı muhitlerdeki yurtsal, kültürel, 

ekonomik ödevlerle oraları nasıl yükselttikleri gazete sütunlarında ve 

gezilerinde gören Siverek gençleri bu nimetten uzak kaldıklarına gizli 

gizli içlerini çekiyorlardı. 1936 yılında Siverek’te de Halkevi açılması 

buyurduğu Sivereklileri sonsuz sevinç içinde bıraktı. 1936 yılının 23 

Şubatında Siverek Halkevi açılış töreni yapıldığı gün bütün bir kaza 

halkının adeta bir sel gibi Halkevi’ne doğru aktığını seyredenler hala 

hayret etmektedirler. O gün bir arkadaşın Halkevleri Cumhuriyet 

ilhamlarının kaynağıdır cümlesini coşkun hislerle Halkevi etrafına 

halkalanan sevinçten çılgın halkın alkışları takip etmiştir. Siverek 

Halkevi hala ve tufani sesin kamçılamasından aldığı emniyetli hızla 

yürüyor ve mütemadiyen yükseliyor.” (Siverek Halkevi, 1939: 25-26) 

İlk başkanı Kemal Baruksal olan Siverek Halkevi; öncelikle Dil-

Tarih-Edebiyat, Güzel Sanatlar ve Temsil şubesi olmak üzere üç şube 

olarak faaliyet göstermiştir (BCA 490.100/ 844.340.1-91). Bu üç 

şubeyi Halkevinin çalışması için yeterli görmeyen Siverek Halkevi 

yetkilileri 1937’de Köycülük, 1938’de ise Kitapsaray ve Sosyal 

Yardım şubelerini açmışlardır (Siverek Halkevi, 1939: 25-26). Bu 

şubelere ek olarak 1943’te ise Spor Şubesi açılmıştır. 

Cumhuriyet rejiminin modernleşme arzusu temelinde 

vatandaşın yeni biçim almasını sağlayarak, Cumhuriyete yaraşır yeni 

insan profilini yansıtması için hizmet etmesi beklenen Dil-Tarih-

Edebiyat Şubesi, gerek milli bayram törenlerinde gerekse muhtelif 

vesilelerle halka konferanslar vermiştir. Eski bir kasaba olan 

Siverek’in tarihi incelenmeye başlanmış, ayrıca şiir, mani ve masallar 

derlenmiştir. Halkevi başkanı tarafından yazılan “Duygularımdan 

Parçalar” adlı şiir kitabı da halk tarafından büyük ilgi görmüştür 

(BCA 490.100/ 844.340.1-3). 

Güzel Sanatlar Şubesi, belediyenin 24 kişilik bandosunu 

idaresine almış, bu gruba birçok makamlar öğreterek tören ve 

bayramlarda halkın bu husustaki ihtiyacını karşılamaya çalışmıştır. 

Tören ve bayramlardaki başarılarından, ayrıca İstanbul, Diyarbakır, 

Urfa, Elazığ hava ve ağızlarına hâkim olduğundan hususi düğünlerde 

de aranır hale gelmiştir (Siverek Halkevi, 1939: 32). 



Temsil Şubesi, ilk senesi olan 1936’da Köyün Namusu, 

Himmetin Oğlu, Mavi Yıldırım, Kızıl Çağlayan, Ana gibi beş piyes 

vermiş ve bu piyesler 500’den fazla kişi tarafından izlenmiştir. Halkın 

bu piyeslere gösterdiği ilgi göz önünde bulundurularak ertesi yıl 

Kozanoğlu, Hoşgörü, Köy Muallimi, Yaşayan Ölü, Şeriye 

Mahkemesi, Mahcuplar, Yurdum İçin adlı piyesler verilmiştir. Üçüncü 

yılda ise Çakır Ali, Derse Çalışıyoruz, Atatürk Köyünde Uçak Günü, 

İsimsiz Facia, Gönüllerin Türküsü, Göklerin Fethi, Köprü Altında, 

İstiklâl, Gömdüğüm O Cihan, Ateşli Bir Delikanlı piyesleri verilmiştir 

(Siverek Halkevi, 1939: 35-36). Siverek Halkevi yayınında Temsil 

Şubesinin sergilediği oyunlara ilişkin başarısı şu cümlelerle 

anlatılmaktadır: “Yurdun istiklal ve istikbalini temine matuf mesaiyi bu 

yolda çalışmak için nasıl fedakârlık yapılma lazım geldiğini bu 

piyeslerin halka anlatabildiği lisanı fezahat kadar hiçbir hatibin, 

hiçbir sazın, hiçbir sözün hatta hiçbir şiir kadar etkili olacağına 

inanamıyorum. Evimizin Gösterit kolunun temin ettiği muvaffakiyetler 

göğsümüzü kabartacak kadar kıymetli ve zengindir. Gençlerin 

bilhassa bu kola verdikleri ehemmiyet evimiz Gösterit şubesinin 

önümüzdeki dördüncü yılında daha çok değerli ve daha fazla bir yüz 

aklığı ile sona ereceğine şüphe edilemez.”(Siverek Halkevi, 1939: 36) 

24 Ağustos 1938’de açılan Sosyal Yardım Şubesi’nde Siverek 

Hükümet Hekimi Yusuf Ünsal ve Halkevi Başkanı Kemal Tolun etkin 

bir rol oynamış, şube 1939’a kadar ücretsiz olarak 104 hasta muayene 

etmiş ve 20’ye yakın kişiye belediye eczanesinden ilaç vermiştir. 

Siverek halkına, hastalıklara karşı tedbirli olmaları için Halkevinde 

konferanslar verilmiştir. Şube ayrıca köy gezileri düzenleyerek 

köydeki hastaları muayene etmiş ve köylülere ücretsiz ilaç dağıtmış, 

köy çocuklarına hediyeler almıştır (Siverek Halkevi, 1939: 38). Şube, 

1944 yılı Şubat’ından Nisan sonuna kadar 161 fakire yiyecek 

dağıtılmış, 40 çocuk kısmen, 44 çocuk ise tamamen giydirilmiş, 70 

ilkokul öğrencisine her gün öğlen yemeği verilmiştir. Yoksul halka 

ilaç dağıtılmış, biri Urfa’da ortaokulda, biri de Diyarbakır’da sanat 

okulunda olmak üzere iki yoksul öğrencinin bir senelik masrafları 

karşılanmıştır. Ayrıca dört doktorun yardımı ile açılan Halkevi 

polikliniğinde 376 yoksul tedavi edilmiş ve 291 hastanın ilacı temin 

edilmiştir (BCA 490.100/ 1004.875.1- 4). 

14 Ağustos 1938’de açılan Kitapsaray Şubesi okuma 

salonunda birçok kitap, risale, okuma mecmua ve gazete 

bulundurarak, halkın okuma ihtiyaçlarını karşılamıştır (BCA 490.100/ 

844.340.1-26). Bununla birlikte halktan gelen dilek ve önerilere göre 

en önemli sıkıntı olan aydınlatma problemi, bu şubenin faaliyetlerini 

sekteye uğratmaktaydı. Zira Halkevinin şehir dışında yer alması ve 



aydınlatmanın da yetersiz olması okuyucu sayısını olumsuz 

etkilemektedir. Bundan dolayı yine halktan gelen önerilere göre; bu 

şubeden yararlanılabilmesi için geceleri de topluca ve kolayca 

ulaşabilen çarşı içinde bir kahvehaneye en az 50 kitap kapasiteli bir 

kitaplık yerleştirilmelidir (BCA 490.100/ 1004.875.1- 90). 

Türkiye nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan köylüler, 

Cumhuriyetin kurucu kadrosunun hayli önemsediği bir kesimdi. 

Dolayısıyla Halkevlerinden köylerde aktif rol almaları isteniyordu. 

1937’de açılan Siverek Halkevi Köycülük Şubesi amacını şöyle 

belirtmiştir: “Düne kadar bütün haklarından mahrum ve her hususta 

ihmal edilmiş köylüye Cumhuriyet idaresinin verdiği kıymet 

ehemmiyet aşikârdır. Köylünün dertlerini dinlemek, ihtiyaçlarını 

gidermek, onları refah ve saadete kavuşturmak için günden güne yeni 

tedbir ve vasıtalar aranmaktadır.” (Siverek Halkevi, 1939: 41) Şube, 

amacına uygun olarak köy gezileri düzenlemiş, böylece köylüler rejim 

ve inkılâp konusunda aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bu gezilerde 

köylüler ücretsiz muayene edilmiş ve ilaç dağıtılmış, çocuklara 

hediyeler alınmıştır (Siverek Halkevi, 1939: 41). Bununla birlikte bu 

şubenin en büyük sorunu maddi sıkıntılardır. Şube bütçe darlığı ve 

nakil vasıtalarının bulunmaması nedeniyle istenilen faaliyetleri 

yeterince gösterememiştir (BCA 490.100/ 1004.875.1- 3). 

Siverek Halkevi’nde son olarak Spor Şubesi açılmıştır. Bu 

şubenin açılabilmesi için 1942 yılının Mart ayından itibaren üye 

kaydına başlanmıştır. Ayrıca, şubenin açılabilmesi için Halkevine ait 

160 metre uzunluğunda bir spor salonu, ayrıca Halkevi bahçesinde 

futbol, voleybol ve tenis sahaları mevcuttur.  Dönemin Halkevi 

Başkanı Yusuf Ünsal, 2 Mart’ta CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği 

telgrafta spor şubesine duyulan ihtiyacı şu sözlerle dile getirmiştir; 

“44000 nüfuslu Siverek’te münevver bir gençlik kitlesi vardır. Bu 

gençlerin hepsinin halk evinden istedikleri şeylere tam olarak cevap 

verebilmek için evimizin noksanı olan spor şubesinin de açılmasına 

lüzum vardır. Esasen daima açılmasını arzu ettiğimiz bu şubenin 

açılmamasının yegâne sebebi halk evimizin bütçesinin dar olması idi” 

(BCA 490.100/ 1126.109.2- 21). Bu çabalar sonuç vermiş ve Siverek 

Halkevinin Spor Şubesi de Şubat 1943’te açılarak faaliyete 

başlamıştır. Bu şubenin en büyük sorunu ise malzeme sıkıntısıdır. 

Bunun için Halkevi Başkanı Baha Özbek tarafından CHP Genel 

Sekreterliğine bir telgraf gönderilmiş ve yardım istenmiştir. Dönemin 

CHP Genel Sekreteri Nafi Atuf Kansu, Siverek Halkevine cevap 

vererek yardım talebini olumlu karşılamıştır. Kansu, cevabında şu 

ifadelere yer vermiştir; “Halkevleri yıldönümünde açılmış olan spor 

şubenize çalışmalarında başarılar dilerim. Bu seneye ait spor 



tahsisatımız tamamıyla yerlerine sarf olunduğu cihetle, malzeme 

gönderilmesi hakkındaki dileğinizin önümüzdeki yıl yerine 

getirilmesine çalışılacaktır. İstediğiniz malzemenin bir kısmı kapalı 

salonlarda kullanılabileceğine göre mevcut salonunuzun vaziyet ve 

ebadının bildirilmesini diler, sevgilerimi sunarım.”(BCA 490.100/ 

1126.109.2- 7) 

 

2. Birecik Halkevi 
Birecik Halkevi, 23 Şubat 1936’da açılmıştır (Cumhuriyet, 

20.02.1936). Halkevi için kullanılacak bina belediye tarafından daha 

önce otel amaçlı yapılmış, sonra bu bina Halkevine devredilmiştir. 

Birecik Halkevi kurulduğu andan itibaren Cumhuriyet ideolojisinin 

getirmiş olduğu yenilikleri halka aktarmak için faaliyet göstermiştir. 

Bu doğrultuda 26 Eylül 1936’de Dil Bayramı dolayısıyla Halkevinde 

şiirler okunmuş, Emin Saygın ve Hakkı Bilgin tarafından dil 

bayramının önemini anlatan bir konferans verilmiştir. Konferansta 

anlatılanlardan bir kısmı şöyledir; “Dilimiz gibi varlığımız da ölüme 

sürüklenirken evvela canımızı ve güzel yurdumuzu kurtaran Atamız 

harp cephelerinden sonra dahi nazarlarını Türk sosyetesinin 

yükselişine çevirdiler. Dilimize uygun olmayan Arap harflerini attık, 

eskiden malımız olan fakat sahip çıkamadığımız için Latinlerin 

kendilerine mal ettikleri harflerimizi tekrar aldık. Son iş olarak 

dilimizin yabancı kelime ve terkiplerden temizlenmesi için Dil 

Kurultayları toplamakta ve günden güne dilimiz için temizliğini 

almaktadır. Birçok dil âlimleri Avrupa’dan koşarak bu kurultaya 

iştirak etmek için can atıyorlar. Bu bizim için büyük bir şereftir…” 

(BCA 490.100/ 1170.111.1-2) 

Güzel Sanatlar, Temsil, Kitapsaray ve Yayın, Spor, Sosyal 

Yardım ve Köycülük şubeleri olmak üzere 6 şubede faaliyet 

göstermiştir. Ağustos 1938 yılı itibariyle Birecik Halkevine kayıtlı 

234 erkek, 3 bayan olmak üzere 237 üyesi vardır (BCA 490.100/ 

991.835.4-6). Yine aynı yıl içinde 2 konferans verilmiş, 3 temsil 

gösterilmiştir (BCA 490.100/ 991.835.4-9)6. Güzel Sanatlar Şubesi, 7 

kişiden oluşan bando takımıyla faaliyet göstermekte ve hevesli olan 

20 kadar öğrenciyi yetiştirmektedir. Fırat Nehrine yakın kurulan 

Birecik Halkevinde yüzme ve kayık sporlarına da önem verilmiştir. 

Daha sonraki dönemde Fırat Spor Kulübü’nü himayesine alan Spor 

                                                           
6 Bunun yanı sıra merkezden de halkevi ekibi gelip temsil vermiştir. Urfa Halkevi 

Temsil Şubesi, merkezde gösterilen Alparslan piyesini İhsan Özdemir’in 

başkanlığındaki heyetle Birecik’te de göstermiştir. (Yenilik, 18.09.1947); Ayrıca 25 

kişilik bir ekip Suruç’a giderek Alparslan piyesini burada da sahnelemiştir (Urfa, 

15.07.1947).  



Şubesi, bu suretle kendi futbol takımını da oluşturmuştur (BCA 

490.100/ 991.835.4-21;BCA 490.100/ 991.835.4-38)7. Birecik Halkevi 

Köycülük Şubesine de önem vermiş, sık sık köy gezileri düzenlemiş 

(BCA 490.100/ 991.835.4-21), Sosyal Yardım Şubesi ise, 308 fakir 

hastaya ilaç vermiş ve birçok hasta ücretsiz muayene ettirilmiştir. 

Ayrıca Trahom hastalığı dolayısıyla Sosyal Yardım Kolu Başkanı 

Doktor Osman Dora idaresinde Halkevi bünyesinde bir muayene 

salonu açılmıştır (BCA 490.100/ 991.835.4-3). Kitapsaray Şubesi 

bünyesinde 433 kitap bulundurarak bu kitapları halkın faydasına 

sunmuştur (BCA 490.100.991/ 835.4-37). 

Birecik Halkevi hakkındaki malumatlardan biri de Münir 

Soykam’ın teftiş raporudur. CHP Elazığ Bölgesi Müfettişi ve aynı 

zamanda Antalya Milletvekili olan Münir Soykam, 17 Kasım’da 

Suruç’u, 24 Kasım’da Viranşehir’i, 26 Aralık 1940’ta ise Birecik 

Halkevlerini ziyaret edip rapor düzenlemiştir. Soykam, son 6 ay 

içerisinde Birecik Halkevinde; Lozan Günü, Zafer Bayramı, 

Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk konulu konferansların verildiğini 

belirterek bu konferansların sayı ve konusunu yeterli bulmamış, dil 

konusu üzerinde de önemle durulması gerektiğini belirtmiştir. Son bir 

yıl içinde 4 piyes verilmiştir ve piyese 400 ile 600 kişi arasında bir 

katılım olmuştur. En büyük sıkıntı, bayan oyuncu ve piyesler için 

gerekli olan kıyafetleri bulma konusunda yaşanmıştır. Sosyal Yardım 

Şubesi son bir yıl içinde 740 hastaya bakmıştır. Kitapsaray Şubesine 

829’u kitap, 1562’si süreli yayın olmak üzere 2391 kayıtlı eser 

mevcuttur ve bunlar iyi muhafaza edilmektedir. Lakin okuma 

hevesinin olduğu ilçede bir sorun vardır, o da bu şubenin okuma 

odasının olmamasıdır. Türkçe okuma yazma kurslarına son bir yılda 

56 kişi yazılmıştır. 

Köycülük şubesi de maddi gücü elverdiği kadarıyla köy 

gezileri yapmıştır (BCA 490.100/ 1004.875.1- 85). Köycülük Şubesi, 

halkevlerinin önemli şubelerinden biriydi. Bu şube aracılığıyla köy ile 

şehir arasında bir dayanışma sağlanacaktı. Ayrıca köy gezileriyle 

yapılan yardımlarla birlikte köylü rejime gönülden bağlanacaktı. Bu 

bağlamda Birecik Halkevi Başkanı Mustafa Kanlı’nın bir köy gezisi 

                                                           
7 Bununla birlikte Spor Şubesinin en büyük sorunu maddiyattır. Bunun için Birecik 

Halkevi tarafından merkeze gönderilen dileklerde şu ifadeler kullanılmıştır; “Birecik 

kasabası Fırat sahilinde bulunduğundan yüzme, kayık, at koşuları ve av sporlarına 

ehemmiyet verilmekte ve lazım olan randıman alınmakta ise de sporun diğer aksamı 

için evimizin bir sahası olmadığından gençlerimiz bedeni spordan mahrum 

kalmaktadır. Evimiz için mevcut arsalardan birinin mubayaasına da bütçemizin 

kifayetsizliğinden merkezce bu dileğimizin de nazarı dikkate alınmasını rica ederiz.” 

(BCA 490.100/ 991.835.4-18) 



sırasında yaşadığı anı oldukça dikkat çekicidir; “Cibin köyünde köylü 

ve köylü çocukları ile konuşurken nazarı dikkatimizi bir yavru celp 

etti. Bu sene ilk mektep son sınıfına geçen kimsesiz ve fakir yavru ile 

uzun uzadıya konuşuldu. Bize şiir okudu ve hitabede bulundu. Ebedi 

ve milli şeflerimizin hayatı ve yaptıklarını heyecanlı bir lisanla anlattı. 

Sevincimizden gözlerimiz yaşarmış idi. Bu yaşta iken harika bir 

şekilde görünen bu Türk yavrusunun müessis sözlerinden sonra köylü 

ile konuşmalarımız arasında bu senelik bu öksüze Halkevimiz 

tarafından bir kat elbise temin edeceğimizi ve ilk mektep tahsilini 

bitirdikten sonra da derece itibariyle tahsiline devam ettirebilmek için 

lazım gelen bütün teşebbüslerden geri durmayacağımıza söz verdik. 

Bu dakikada çocuk sevincinden ağlıyor ve yaşasın milli şefimiz diye 

haykırıyordu. Hepimiz heyecan içinde köylülerin yaşasın sesleri 

arasında aynı sözü tekrarlıyorduk. Üzerimize aldığımız vicdani ve 

milli vazifemizi yaparken köylümüzün heyecan ve endişeden uzak 

olarak hükümetimize, Cumhuriyete ve şeflerimize candan bağlı 

olduğunu görmek kadar bahtiyarlık olamaz.” (BCA 490.100/ 

1013.909.2- 48) 

Raporunun sonunda Birecik Halkevi hakkında genel bir 

değerlendirme yapılmış ve faaliyetlerde bir durgunluk sezilmiştir. 

Buna göre halkevindeki faaliyetler; belirli günlerde bando çalmak, 

kitap ve gazete okumak, radyo dinlemek gibi faaliyetlerdir. Halkevi 

Başkanı Mustafa Kanlı daima elinden geleni yapsa da çabaları tek 

başına sonuç vermeye yeterli değildir. Halkevi bünyesinde görev 

yapan diğer şube üyeleri de Mustafa Kanlı’ya yapacakları çalışmalarla 

destek vermelidir (BCA 490.100/ 1004.875.1- 86). 

 

3. Suruç Halkevi 

Suruç Halkevinin hangi tarihte açıldığı tam olarak 

bilinmemektedir. Ancak eldeki veriler 1940 tarihinde faaliyette 

olduğunu göstermektedir. Bu tarihte CHP Elazığ Bölgesi Müfettişi 

Münir Soykam, 17 Kasım 1940’ta Suruç’u ziyaret ederek Halkevi 

hakkında rapor düzenlemiştir. Soykam, raporuna Suruç’un genel 

durumu hakkında bilgi vererek başlamıştır. Buna göre; halk, kendi işi 

gücüyle meşgul olup hükümete bağlıdır. Öyle ki, son bir yıl içinde 

sadece bir adet adli vaka olmuştur. Daha sonra Halkevi hakkında bilgi 

veren Soykam’a göre; Suruç Halkevi üyelerinin içtimai, siyasi ve 

ahlaki durumları iyi olup halk tarafından sevilmektedirler. Halkevi 

idare heyeti ile mahalli hükümet amir ve memurları arasında fikir 

birliği vardır. Ancak Kaymakam Fehmi Kayar her işle gereğinden 

fazla ilgilenmektedir. Soykam bu durum karşısında kaymakamı 

uyardığını belirtmiştir. Suruç’un umumi durumu hakkında bu bilgileri 



verdikten sonra, Suruç Halkevi’nin, Temsil, Spor ve Köycülük olmak 

üzere üç şubede faaliyet gösterdiğini açıklamıştır. Ona göre; planlı bir 

çalışma ile Köycülük Şubesinden iyi neticeler alınabilir. Ayrıca köy 

gezileri düzenlenerek buralarda temsiller verilebilir ve böylece halka 

faydalı telkinlerde bulunulabilir (BCA 490.100/ 1004.875.1-116). 

1940 yılı itibariyle nüfusu 3147 olan Suruç’ta Halkevi binası 

ihtiyacı karşılayacak düzeyde değildir. Bunun için yeni bir binaya 

ihtiyaç vardır. 1940 yılında Halkevlerin lüzumu, faydaları ve açılma 

maksatlarıyla sporun faydaları hakkında üç konferans verilmiş ve 40-

45 kadar dinleyici katılmıştır. Zaten Halkevinin kapasitesi de 50 

kişiliktir. Aynı yılda halkın ilgi gösterdiği 3 temsil verilmiştir. 

Kütüphanede ise 211 kitap mevcuttu. Köycülük Şubesi de iki köy 

gezisi yapmıştır. Suruç Halkevinde Türkçe okuma-yazma kurslarının 

var olmadığını belirten Soykam, Suruç Kaymakamı ile görüşerek bu 

kursların açılmasını önemle istemiştir (BCA 490.100/ 1004.875.1-

118). Raporunun sonunda Suruç Halkevinin iyi çalışmadığını 

belirtmiş ve kaymakamın da bu konu ile yeterince ilgilenmediğini öne 

sürmüştür. Ancak tüm bunlara rağmen gelecekten umutlu olduğunu 

teftiş sırasında uğradığı bir köydeki anısını anlatarak 

belirtmiştir;“Urfa’dan Suruç’a gelirken yol üstünde bulunan bir köye 

otomobilden indiğimde köy önünde oturan kadın ve erkek köy halkı 

beni çok iyi karşıladılar. Hekim olduğumu öğrenince hastalarına 

bakmamı rica ettiler. Suruç’ta mahalle arasında dolaşırken avlusuna 

girdiğim bir evde evin kadını çocuklarıyla alakamdan mütehassıs oldu 

beni tanımadığı dilini bilmediğim halde samimi bir çehre ile hareket 

gösterdi. Bunlar bana iyi bir köy gezisiyle, alakalı çalışmakla halkın 

seviye bakımından yükselmesinde halkevinin iyi verimler alacağı 

kanaatini verdi.” (BCA 490.100/ 1004.875.1-118) 

 

4. Viranşehir Halkevi 

Suruç Halkevi gibi Viranşehir Halkevinin de hangi tarihte 

açıldığı tam olarak bilinmemektedir. Ancak eldeki veriler 1940’da 

faaliyette olduğunu göstermektedir. Bu tarihte CHP Elazığ Bölgesi 

Müfettişi, Münir Soykam, Suruç’tan sonra 24 Kasım 1940’ta 

Viranşehir’i de ziyaret ederek Halkevi hakkında rapor düzenlemiştir. 

Viranşehir Halkevi ile ilgili de en ayrıntılı bilgi mevcut rapordur. 

Raporuna Viranşehir’in umumi durumu hakkına bilgi vererek 

başlayan Soykam’a göre; nüfusu 3717 olan Viranşehir’de okul binası 

sıkıntısı had safhadadır. Bir adet ilkokul bulunan ilçede okul çağındaki 

550 çocuktan ancak 150’si okula gidebilmektedir. Viranşehir’de 

halkın %20’si Türkçe konuşabilmektedir (BCA 490.100/ 1004.875.1-

62). Soykam, halkın durumunu ve rejime karşı tutumunu şu sözlerle 



ifade etmiştir; “Bu küçük kasaba halkı iş güçleriyle meşguldürler. 

Hepsi de nail oldukları sükûn ve emniyetten minnetle bahsediyorlar. 

Büyüklerimize, Cumhuriyete yürekten bağlıdırlar. Aralarında 

herhangi bir menfi ve muzur fikirli kimse yoktur kanaatindeyim.” 

(BCA 490.100/ 1004.875.1-65) 

Viranşehir Halkevi; Temsil, Spor ve Sosyal Yardım olmak 

üzere üç şubede faaliyet göstermekteydi. Daha sonra bu şubelere ek 

olarak Köycülük Şubesi de açılmıştır. Üye sayısı 100 olan Viranşehir 

Halkevinin hiç bayan üyesi yoktur. Daha önce de belirtildiği gibi, 

Halkevlerinin bir amacı da toplumsal dönüşümü sağlamaktı. Bunun 

için evlere bayan üye kaydedilmesi önemli bir konuydu. Soykam, 

Viranşehir’deki bu sorunu çözmek için ilçe kaymakamı Ferit Topaçlı 

ile bir görüşme yapmış ve kaymakam, ilçedeki memur ailelerinden 40 

bayanı Halkevine üye yapmayı taahhüt etmiştir (BCA 490.100/ 

1004.875.1-63). 

Soykam, Halkevi İdare Heyeti ve Şube üyelerinin birbirleri ile 

uyumlu çalıştıklarını belirtmiş, ancak düzenli bir programlarının 

olmadığını ve toplantılarda alınan kararların kayıt defterine 

geçilmediğini ifade etmiştir. Bu durum Viranşehir Halkevi ile ilgili 

bilginin az olmasının temel nedenlerinden birini teşkil etmiştir. 

Halkevi, kirayla tutulmuş (senelik kirası 80 lira), büyük bir avlusu ve 

salon kapasitesi de 150 kişilik olan bir binadır (BCA 490.100/ 

1004.875.1-63). Temsil Şubesi 23 Nisan’dan başka temsil 

vermemiştir. Şubenin en büyük sıkıntısı piyeslerde bayan oyuncu 

bulamamaktır. Bunun için Viranşehir Halkevi Başkanı Tahir Barcın, 

Şubat 1941’de CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği dilekçede bayan 

rollerini erkeklerin oynamasında bir sakınca olup olmadığını 

sormuştur (BCA 490.100/ 926.604.1-25).Son 6 ayda Sıtma, Lozan, 

Paraşüt ve İktisat konuları olmak üzere 4 konferans verilmiştir. 1940 

yılı içerisinde Türkçe okuma yazma kursları açılması planlanmıştır. 

Soykam, Halkevi yetkililerine kadınlar için ayrı bir okuma yazma 

kursunun açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirmiştir; “Ayrıca 

gündüzleri kadınlar için de açmalarını tavsiye ettim. Halkevinde 

toplantıya bir kadının okuyup yazma bilmesinin lüzumunu ve karı-

koca, evlat-ana arasında dertlerini başkalarının bilmeden birbirlerine 

yazabilmelerinin ehemmiyetini anlayabilecekleri bir surette tasvir 

ettim.” Spor Şubesinin voleybol malzemeleri mevcuttur ve bu oyuna 

karşı bir ilgi vardır. Köycülük Şubesi maddi imkânsızlıklardan dolayı 

köy gezisi yapamamıştır (BCA 490.100/1004.875.1-65). Soykam, 

raporunda son olarak Halkevi faaliyetlerinin canlandırılması için 15 

günde bir aile toplantılarının yapılacağını, halkı ilgilendiren konularda 



konferans sayısının arttırılacağını, Türkçe öğretmeye önem 

verileceğini belirtmiştir (BCA 490.100/ 1004.875.1-65). 

Yeni bir toplum oluşturmak isteyen CHP, büyük görevlerle 

teçhiz ettiği Halkevleri aracılığıyla ülkeyi dönüştürerek 

modernleştirmek projesine katkı sağlamayı istemekteydi. Bütün 

imkânsızlıklara rağmen Halkevleri ve bünyelerinde oluşturduğu 

şubelerle okuma-yazma oranını, kültür seviyesini, toplumsal aidiyeti 

arttırmak ve devrimleri yaymak amacındaydı. Urfa’nın ilçelerinde 

açılan Halkevleri de bunun için imkânları dâhilinde çabaladı. Neticede 

1932’de açılan Halkevleri, Demokrat Parti döneminde, 8 Ağustos 

1951’de kabul edilen bir yasayla kapatıldı (TBMM Tutanak Dergisi, 

IX,/9: 582)8. 

 

SONUÇ 

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte kültürel ve sosyal kalkınmaya 

katkı sunması için açılan halkevleri, devrimlerin topluma 

yerleştirilmesi noktasında önemli görevler üstlenmiştir. Halkevleri ile 

birlikte, rejim merkezden kırsala doğru yayılarak kendi insan modelini 

oluşturmaya çalıştı. Bu durum kendini Urfa ve çevresinde de 

göstermişti. 1936’dan itibaren Urfa’ya bağlı dört ilçede halkevi 

açılarak rejimin getirdiği yenilikler halka anlatılmaya çalışılmıştır. 

Bunların içinden en aktif olanı Siverek Halkevi’dir. Bunun en büyük 

nedeni Siverek’in diğer ilçelere göre nüfusunun daha yoğun olmasıdır. 

Dinamizm gösteren diğer halkevi de Birecik Halkevi’dir. Suruç ve 

Viranşehir ilçelerindeki halkevleri ise, adı geçen iki ilçenin 

halkevlerine göre pasif kalmıştır. 

Urfa’nın ilçelerinde bulunan bu dört halkevinde de ortak 

olarak yer alan şube, Köycülük Şubesi’dir. Bu şube, köylülerin 

mümkün olduğunca düzenlenen etkinliklere katılması için çalışmış ve 

de uygun mevsimde köy bayramları düzenlemesini sağlayarak 

köylüyle şehirliyi kaynaştırmaya özen göstermişti. Bu doğrultuda 

Urfa’ya bağlı dört ilçe halkevinde de mevcut imkânlar dâhilinde köy 

gezileri düzenlenmeye çalışılmıştır. Ancak ekonomik imkânların 

yetersiz olmasından dolayı istenilen faaliyetler tam olarak 

yapılamamıştır. Bu sorunu gidermek için halkevi yetkilileri zaman 

zaman kendi çözüm önerilerini bulmaya çalışmışlardır. Yine de gerek 

bölge müfettişlerinin gerekse halkevi yetkililerinin düzenlemiş 

oldukları raporlardan Köycülük Şubelerinin köylerde iyi izlenimler 

bıraktığı anlaşılmaktadır. Köycülük Şubesinden sonra Spor Şubesi öne 

                                                           
8  Halkevlerinin kapatılması ve basındaki yansımaları için bkz; Ömer Obuz, 

“Halkevlerinin Kapatılmasının Türk Basınına Yansımaları”, Uluslararası Sosyal 

Araştırmalar Dergisi, VIII/41, Aralık 2015, ss. 499-515. 



çıksa da diğer şubeler gibi bu şube de maddi sıkıntılar yaşamış ve tam 

olarak istenilen faaliyetlerde bulunamamıştır. 
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