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ÖZET
Keskin Halkevi Ankara’nın ilçelerinde açılan ilk halkevidir. Keskin es-

ki bir yerleşim merkezidir. Halkevi yöneticileri halkı şekillendirmek için
çalışmışlardır. Halkevleri Cumhuriyet Halk Partisi’nin yan kuruluşudur.
Keskin Halkevi, Keskin ve çevresinde etkili olmuş önemli bir kurumdur.
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THE KESKİN COMMUNITY CENTRE

ABSTRACT
The Keskin Community Centre in the first community center is the

district of Ankara. Keskin is an ancient settlement. The Community Cent-
re managers’ aim is to reform and improve the life style of the community.
The Community Centres are the subsidiaries of Republican People’s Party.
Keskin Community Centre, Keskin and the environment were effected by
this important institution.
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Giriş
Cumhuriyetin ilk yıllarında devlet kurumları dışında da millî kültürün

geliştirilmesi ve bir toplumun yapı taşlarının hem güçlendirilmesi, hem de
belirginleştirilmesi için bazı yeni kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyulmuş-
tur. Bu ihtiyaç anlayışıyla kurulması plânlanan halkevlerinin kuruluşunda
dış ülkelerdeki bazı uygulamalar örnek alınmıştır. Macaristan ulusal kültür
cemiyetleri, Çekoslovakya’da (mazarik) halk eğitim kurumunun kültür
yurtları, İtalya’da Dopolavaro adlı kültür yurtları ve Almanların birçok kül-
tür yurtları halkevlerinin kuruluşuna ilham kaynağı olmuştur1. Bu düşünce-
lerle halkevlerinin açılmasına Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1931’deki 3.
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* Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü..
1 C.H.P. Halkevleri Öğreneği, Ulus basımevi, Ankara 1935, s.3,4.



Kurultayı’nda karar verilmiştir.2 Daha önce bu ihtiyaç Osmanlı dönemin-
den beri devam eden Türk Ocakları ile karşılanıyordu. İttihat ve Terakki
Partisi’nin kurmuş olduğu Türk Ocakları ile Cumhuriyet döneminde Cum-
huriyet Halk Partisi’nin yolları ayrılmaya başlamıştı. Türk Ocakları yöneti-
mi İttihatçıların da CHP’nin de açık bir şekilde güdümüne girmemeye özen
göstermişti. Ocak yönetiminin CHP dışında bazı siyasî oluşumlara sıcak
davranması, bu sıralarda cumhuriyet reformlarına karşı bazı olayların çık-
ması, 1929’larda kendini gösteren dünya ekonomik bunalımı gibi sebepler-
den dolayı Türk Ocaklarının dışında yeni arayışlara girilmiş ve Türk Ocak-
larının kapatılmasına karar verilmiştir. Bunun üzerine Türk Ocakları yöne-
timi CHP ile birleşmeye zorlanarak 10 Nisan 1931’de olağan üstü kurulta-
yı toplamaya mecbur edilmiştir. Kurultayda Ocak kendini feshederek parti
ile birleşme kararı almıştır. Ocağın bu kararı 10-18 Mayıs 1931’de yapılan
CHP’nin üçüncü kongresinde onaylanmıştır. Bundan sonra Türk Ocakları-
nın mal varlığı yeni kurulan halkevlerine devredilmiştir.3 Halkevleri resmen
19 Şubat 1932’de kurulmuştur. Ankara’daki eski Türk Ocağı binası da Hal-
kevleri genel merkezi olarak kabul edilmiş ve açılış burada yapılmıştır.4
Halkevleri, 1935 yılında yayınlanan “CHP Halkevleri Öğreneği”ne göre
“CHP’nin cumhuriyetçilik, ulusçuluk, halkçık, laiklik, devletçilik ve dev-
rimcilik prensipleri içinde çalışan bir kurumdur.”5 Yine bu talimatnamede
yazdığına göre “halkevlerinin kapısı partiye yazılı olan veya olmayan bütün
yurttaşlara açıktır. Ancak yönetim kurulu ile şube yönetim komitelerinde
üye olabilmek için CHP’ne yazılı olmak şarttır. İşyarların (memurların) bu
komitelere girmelerinde kanunsal bir sakınca yoktur”6.

Halkevlerinin 1932 yılında kurulmasından sonra memleket çapında hızla
yayıldığını görüyoruz. İl ve ilçe merkezlerinde kısa sürede çoğalan bu ku-
rumlardan biri de Ankara’nın Keskin İlçesi’nde açılmıştır. Devlet Arşivle-
rinde yaptığımız araştırmalar sırasında rastladığımız bazı belgeler bizi bu ça-
lışmaya itmiştir. Belgelerden Keskin Halkevi’nin teşkilât yapısı ve faaliyet-
leri hakkında sınırlı bazı bilgilere ulaşılmıştır. Ayrıca bazı tetkiklerden yeter-
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2 Nafi Kansu, “Halkevlerimiz”, Ülkü-Halkevleri Dergisi-, c.12, sayı.69 (İkinci Teşrin

1938), s.213.
3 Yusuf Sarınay, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları-1912-1931-, İs-

tanbul 1994, s.144-145; Tevfik Çavdar, “Halkevleri”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklo-
pedisi, 4.c, s.878-879.

4 Anıl Çeçen, Atatürk’ün Kültür Kurumu Olarak Halkevleri, İstanbul 2000, s.95.
5 A.g.ö., s.5.
6 A.g.ö., s.5.



li olmasa da bir kısım bilgiler de elde edilmiştir. Keskin Halkevi’nin dergi
ve kitap yayınlarının olmayışı, bilhassa faaliyetlerinin mahiyeti ve çapı hak-
kında fazla bilgilerden bizi mahrum bırakmıştır. Bununla birlikte Ankara Vi-
lâyet merkezinde açılan Ankara Halkevi’nden sonra, ilçelerinde açılan ilk
halkevi olması önemli bir husustur. Bu çalışmadan sonra adı geçen halke-
vinde çalışan kişilerin çocukları ve yakınları tarafından, şayet ellerinde var-
sa bir kısım evrakın araştırmacılara ulaştırılabileceğini umut ediyorum.

A- Keskin Halkevi’nin Açılışı
Ankara’nın Keskin İlçesi’nde, ülke genelinde uygun olan yerlerde halke-

vi açma projesi çerçevesinde 1937’nin sonlarına doğru bir halkevi kurulması
düşünülmektedir. Keskin Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetim Kurulu, An-
kara İl Yönetim Kurulunun Keskin’de bir halkevi açılması yönündeki bu ka-
rarını sevinçle karşılamış ve hazırlıklara başlamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Sekreteri ve İç İşleri Bakanı Şükrü Kaya Ankara İl Başkanlı-
ğı’na gönderdiği yazıda halkevi yönetimi için yapılacak seçimin dikkatli bir
şekilde yapılmasını istemektedir. Şükrü Kaya yazısında seçimlerin “halkevini
varlıklı ve verimli yapacak bir itina ile yapılmasını, ev başkanı ve seçilecek
yönkurul (yönetim kurulu) üyesi arkadaşların bu işe vaktini ve heyecanını ve-
rebilecek bir durumda”7 olmalarını istemektedir. İlçe yönetimi aralarında yap-
tıkları görüşmelerde açılması düşünülen halkevi başkanlığına, 27 Kasım 1937
tarihli yazıdan anlaşıldığına göre, öğretmenlerden Asım Özdemir’i seçmeyi
kararlaştırmıştır.8 Ancak Keskin Halkevi’nin açılışı 1938 yılına kalmıştır. 

Gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Keskin Halkevi 20 Şubat
1938 Pazar günü saat 15.30’da CHP Keskin İlçe Parti binasında hizmete
açılmıştır. Müsamere ve konferans salonunda “memur, öğretmen, genç, ih-
tiyar ve bütün halkın katılımı ile” açılış yapılmıştır. Keskin CHP Parti Baş-
kanı Mustafa Başer’in raporuna göre“koltuk ve sandalyeler lebalep dolmuş
ve coşkun bir heyecan ve intizam dairesinde merasim-i mahsus ile” halke-
vi açılmıştır. Merasim Parti Genel Sekreterliği’nden gelen programa “harfi-
yen uyularak” icra edilmiştir. Buna göre gençler tarafından okunan İstiklâl
Marşı ayakta dinlenmiştir. Keskin Kaymakamı Ekrem Anıt9 açılış konuşma-
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7Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Cumhuriyet Halk Partisi Evrakı (CHP-E);

490.01/96.375.1-121.
8BCA, CHP-E, 490.01/96.375.1-145.
9Kaymakam Mehmet Ekrem Anıt, İstanbul Darulfünunu Hukuk Şubesinden 1932 yılında

mezun olmuştur. Samsun’un Çarşamba Kazasında 1905 (1321) yılında doğmuştur. Daha sonra
Demokrat Parti’den Samsun Milletvekili seçilmiştir. İç İşleri Bakanlığı Sicil Dosya No:2832).



sını yaptıktan sonra, Keskin Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Mustafa Ba-
şer10 halkevinin gayesi, açılacak şubeleri ve “bu mukaddes evin” medenî ve
millî bir ihtiyaç olduğu hakkında uzun bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma-
lardan sonra “halkevinin çocuğu” başlıklı şiir Parti başkanının oğlu Remzi
Başer tarafından okunmuştur. Halkevleri gençleri adına öğretmen Hilmi
Göktürk kısa bir konuşma yapmıştır. Halkevleri gençleri tarafından bir per-
delik “İstiklâl” isimli piyes oynanmış ve “çok güzel muvaffakiyet” elde
edilmiştir. Açılış programının sonunda Atatürk’ün boy resminin arkasına
gizlenen Kemal Kök isimli gençlerinden biri “Gençliğe Hitabe”yi “heye-
canlı ve canlı” bir şekilde okumuştur.11 Böylece Keskin halkına “adeta bir
bayram günü yaşatıldığı” düşünülen açılış merasimi sona ermiş ve halkevi
Asım Özdemir başkanlığında resmen faaliyetlerine başlamıştır. 

Keskin Halkevi başkanlığına 25 Kasım 1938’de Refet Kandemir seçil-
miştir.12 Keskin Halkevi Ankara’nın ilçelerinde açılan ilk halkevidir13. Refet
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10 Siyasetçi, eğitimci ve tüccar Mustafa Başer Keskin’de doğmuştur. Babasının adı Musta-

fa’dır. İlk ve orta öğrenimini Keskin’de tamamlamıştır. Başer 1904 (1320) yılında Keskin İbtida-
sı’ndan (İlkokul), 1907 (1323)’de Rüştiyeden (ortaokul), 1909 (1325)’de İdadiden (lise), 1912
(1328)’de Ankara Muallim Mektebi’nden mezun olarak öğretmen olmuştur. Mustafa Başer 1912
(1328), 1913 (1329) ve 1914 (1330) yıllarında Ankara Vilâyet Merkezinde Başöğretmenlik yap-
mıştır. Birinci Dünya Harbi’nin başlarından Millî Mücadele’nin sonuna kadar, 1914-1922 (1330-
1338) yılları arasında (7064 sicil numarasıyla) İhtiyat zabitliği (subay) yapmıştır. Savaştan sonra
öğretmenlikte mecburî hizmetini tamamlamış ve 1923 (1339) yılında ticarete atılmıştır. Yol inşa-
at müteahhitliği yapmıştır. 1924 (1340) yılında Cumhuriyet Halk Partisi’ne (C.H.P) girmiştir.
1932 yılından itibaren Keskin CHP İlçe başkanı seçilmiştir. Keskin Türk Ocağı Başkanlığı, Kes-
kin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Kızılay Başkanlığı, Himaye-i Etfal (Çocuk Esirgeme Ku-
rumu) Başkanlığı, Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Başkanlığı yapmıştır. Millî Mücadele sıra-
sında 7. Fırka (Tümen), 23. Alay, 1. Taburda 1. Bölük komutanlığı yapmıştır. Eskişehir-Afyonka-
rahisar arasındaki muharebelerde Porsuk bataklığı civarındaki dağlarda, Çal Tepe, Erikliköy mu-
harebelerinde Sarıköy, Polatlı, Haymana sırtlarında, Mangaltepe muharebelerine katılmıştır. Bu
savaşlarda yaralanarak Ankara’da hastahanede tedavi olmuştur. Bundan sonra geri hizmete alın-
mıştır. Nallıhan Noktası İnzibat Zabitliğinde, Akşehir Noktasında, Eskişehir Seferi Sevk Komis-
yonu Sevk Zabitliğinde çalışmıştır. Mustafa Başer 1926 yılında çıkarılan kanunla, Kırmızı Şeritli
İstiklâl Madalyası ile mükâfatlandırılmıştır. Kırmızı Şeritli İstiklâl Madalyası İstiklâl Harbi’ne ka-
tılıp bizzat cephede savaşanlara verilen bir madalyadır. Millî Mücadele’ye katılarak İstiklâl Ma-
dalyası alanlara 20.2.1968 de çıkarılan 1005 sayılı kanunla “hayatta kaldıkları sürece maaş bağ-
lanması” kabul edilmiştir. Bu kanunun çıkması üzerine Mustafa Başer 15.3.1968 tarihinde mü-
racaat ederek maaşının bağlanmasını istemiştir. Müracaatı yerinde görülerek kanunun yürürlüğe
girdiği 1.3.1968 tarihinden geçerli olarak kendisine “vatanî hizmet” tertibinden 300 lira maaş
bağlanmıştır. Mustafa Başer 15.11.1973 tarihinde vefat etmiştir. ((BCA,CHP-E;
490.01/96.375.2-260; Emekli Sandığı Arşivi, Dosya No. V0001209).

11 BCA, CHP-E, 490.01/96.375.1-113; 490.01/932.625.2; 490.01/951.687.1-264;
490.01/96.375.1-112.

12 BCA, CHP-E, 490.01/932.625.2-56.( Refet Kandemir 1 Temmuz 1904’de Keskin’e bağlı
Seyfili’nde doğmuştur. İzmir Muallim Mektebi’nden 30 Eylül 1928 tarihinde 300-47 numaralı
diploma ile mezun olmuştur. Mesleği öğretmenliktir. C.H.P.ne 18. 2.Teşrin (Kasım) 1938 tari-



Kandemir bu görevini 1 Nisan 1941 yılına kadar devam ettirmiştir. Görevle-
rinin çokluğunu ileri sürerek bu tarihte başkanlığı bırakmıştır.14 Refet Kande-
mir’in istifasıyla boşalan Keskin Halkevi Başkanlığı’na, CHP Keskin İlçe
İdare Heyeti’nin teklifi üzerine Sıtma Mücadele Doktoru Şeref Başol seçil-
miştir15. Bilâhare Şeref Başol’un askere gitmesi üzerine kendi yerine “Hal-
kevleri İdare ve Teşkilât Talimatnamesi”nin 34. maddesine dayanarak Hükü-
met Tabibi Doktor Hilmi Arsin’i vekil tayin etmiştir. Ancak bu tayin tartış-
malara ve bazı yazışmalara sebep olmuştur. Keskin CHP İdare Heyeti, Dr.
Şeref’in yerine tekrar Refet Kandemir’in tayin edilmesi isteği ile Vilâyet
İdare Heyeti’ne müracaat etmiştir. CHP Vilâyet İdare Heyeti Reisi İbrahim
Rauf Ayaşlı bu tayinin talimatnameye uygun olduğunu kabul etmiştir. Ancak
parti teşkilât reisleri ile ilgili 9.8.1941 tarih ve 1/2134 sayılı bir Umumi İda-
re Heyeti kararına atıfta bulunarak kıyas yolu ile bu tayini vilâyet idaresi ola-
rak uygun bulmadıklarını ifade etmiştir. Atıfta bulunulan kararda “kendi ihti-
yarı dışında ve vazifesinin başına ne zaman döneceği hiç belli olmayan bir
başkanın yerine asıl gelinceye kadar ilgili idare heyetinin bir başkan vekili
seçebileceğine” hükmedilmektedir. İbrahim Rauf Ayaşlı bu mütalâada bu-
lunmakla beraber meseleyi CHP Genel Sekreterliği’ne aksettirerek “keyfiye-
tin bir kerede yüksek makamınızca tetkiki” diyerek görüş sormuştur16. CHP
Genel Sekreteri Erzurum Mebusu Dr. A.F.Tuzer 12 Ocak 1942 tarihinde bu
yazıya cevap vermiştir. Tuzer cevabında Dr. Şeref Başol’un yaptığı tayinin
doğru olduğunu ifade etmiştir. Halkevleri idaresinin özelliği “askere giden
reislerin, talimatnamenin 34. maddesi hükümlerini tatbik etmelerini amirdir.
Buna parti teşkilatımızın da müzahir ve riayetkâr olması” gerekir diye kesin
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hinde girmiştir. Parti kongre azalığı, Halk hatipliği yapmıştır. Öğretmenlik dışında Çocuk esirge-
me Kurumu Başkanlığı, Kızılay İdare Heyeti Azalığı ve Hava Kurumu İdare Heyeti azalığı yap-
mıştır. Askerlik hizmetini Trabzon Hazırlık Kıtası ve İzmit 31. Alay’da yapmıştır. 12 Mart 1993’te
Ankara’da ölmüştür. İsmini Kandemir Yılmaz Kandemir olarak değiştirmiştir. Refet Bey’in çe-
şitli vesilelerle yaptığı konuşmalardan o günkü yönetimin nasıl bir toplum oluşturmak istediği-
ni, tarihe bakış açısını ve resmi ideolojiyi anlamak mümkündür. Konuşma metinleri için eklere
bakınız.). 

13 BCA, CHP-E, 490.01/96.375.1-10; C.H.P. 1939’da Halkevleri, Ankara 1939, s.19; Cum-
huriyet Halk Partisi Halkevleri 1940, Ankara, s. 21.

14 BCA, CHP-E, 490.01/932.625.2.
15 BCA, CHP-E, 490.01/932.625.2-49,47, 48. (14 Nisan 1941 tarihli Vilayet İdare Heyeti

Reisi İbrahim Rauf Ayaşlı’nın yazısı. Halkevi Başkanlığına seçilen Şeref Başol 1330(1914) yılın-
da Karadeniz Ereğli’sinde doğmuştur. Babası Eyüp Sabri Bey’dir. İstanbul Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi’nden 1938’de mezun olmuştur. 13 Ocak 1940’da Ankara Sıtma Mücadele tababetine ta-
yin edilmiştir. 5 Şubat 1940’da da Keskin Sıtma Mücadele tababetine naklen tayin edilmiştir. Si-
cil No: 2982, Diploma No:1459/4927.)

16 BCA, CHP-E, 490.01/932.625.2-45.



bir cevap vermiştir. Ayrıca bunun halkevlerindeki idare muhtariyetini ve ça-
lışma şevkini besleyeceğini, dolayısıyla parti başkanları için uygulanan ta-
mim hükümlerinin halkevlerine uygulanamayacağını bildirmiştir.17 Bu ya-
zışmalardan kısa bir süre sonra 28 Mart 1942’de Refet Kandemir yeniden
Keskin Halkevi Başkanlığı’na seçilmiştir.18 Keskin’de 1945 yılına gelindi-
ğinde Keskin Halkevi’nin yanında Çelebi’de bir bucak halkodası ve Köprü-
köy’de bir halkodası kurulabilmiştir19.

B- Teşkilat Yapısı
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetim Kurulu 1937’de yaptığı toplantı-

da halkevi açılır açılmaz faaliyete geçirilecek şubeleri tespit etmiştir. Bu
karara göre önce kütüphane ve neşriyat, sırasıyla dil-tarih-edebiyat, ar ve
spor şubeleridir. Bu şubeleri faaliyete geçirecek yeterli elemanları da bu-
lunmaktadır20. Halkevi başkanı Maarif (İlçe Millî Eğitim Müdürü) Memu-
ru’dur. Şube başkanları ve üyelerinin çoğunu ise tahsilli memurlar ve öğ-
retmenler teşkil etmektedir21. Keskin Halkevi’nin faal olan şubeleri şun-
lardır: 1-Dil-Tarih-Edebiyat, 2-Ar (güzel sanatlar), 3- Gösterit (tiyatro),
4- Spor, 5-Kitap saray (kütüphane)22. Ar şubesinin yerli gençlerden oluşan
dokuz kişilik bir bandosu vardır. Gösterit şubesi ara sıra bu bando ile bir-
leşerek temsiller vermektedir. Halkevleri yöneticilerine göre şubelerin ba-
şında devlet memurları ve öğretmenlerin bulunması bir ahenk ve kaynaş-
maya sebep olmaktadır23. Keskin Halkevi binası özel idareye aittir. O gün-
kü şartlarda İlçe merkezinde halkevi olabilecek en müsait binadır. Bu ya-
pının kısa sürede partiye mal edilmesi için çalışılmaktadır24.

C- Halkevi Yönetimi
20 Şubat 1938’den 30 Haziran 1938 tarihine kadar olan “birinci altı ay-

lık çalışma raporu”na göre Keskin Halkevi Yönetim Kurulu şöyledir. Hal-
kevi Başkanı M. Asım Özdemir’dir. Yönetim kurulu üyeleri Refet Kande-
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17 BCA, CHP-E, 490.01/932.625.2-43, 44.
18 BCA, CHP-E, 490.01/932.625.2. Refet Kandemir’e ait iki sicil suretinde halkevi başkan-

lığına seçilme tarihi 25 ve 26 Kasım 1938 olarak gösterilmektedir. BCA, CHP-E,
490.01/932.625.2 numaralı sicil suretinde 26 Kasım; BCA, CHP-E, 490.01/932.625.2-56 numa-
ralı sicil suretinde ise 25 Kasım olarak gösterilmektedir.)

19 C.H.P. Halkevleri ve Halkodalarının Yurd İçinde Dağılışları-1945-, Ankara 1945, s.8.
20 BCA, CHP-E, 490.01/96.375.1-145.
21 BCA, CHP-E, 490.01/994.843.2-29.
22 BCA, CHP-E, 490.01/994.843.2-28.
23 BCA, CHP-E, 490.01/994.843.2-28.
24 BCA, CHP-E, 490.01/994.843.2-29.



mir, Ziya Tegin, Hasan Evrensel, Kadri Türkmen ve Hilmi Göktürk’tür.
Şubelerin yönetimi ise şöyledir: Dil, tarih, edebiyat şubesi başkanı öğret-
men Refet Kandemir, üyeler işyar (memur) Dağıstan ve öğretmen Ali’dir.
Ar Şubesi başkanı R.Günay (işyar), üyeler işyar Kadri Türkmen ve işyar
Y. Özcan’dır. Gösterit Şubesi başkanı Öğretmen Hilmi Göktürk, üyeler
çiftçi N.Aytaç ve işçi E. Ardalı’dır. Spor Şubesi başkanı işyar Z.Tegin, üye-
ler işyar Ali Şahin ve öğretmen Rauf Kandemir’dir. Kitapsaray ve yayın
şubesi başkanı işyar Ş. Görgün, üyeler işyar H. Er. Evrensel, işyar E.Öz-
kan’dır.2530 Haziran 1938 den 31 Aralık 1938 tarihine kadar olan “ikinci
altı aylık çalışma raporu”na göre ise yönetim kurulu şöyledir. Halkevi
Başkanı Refet (Yılmaz) Kandemir, üyeler Rauf Kandemir ve Hasan Evren-
sel’dir. Şubeler ve yönetim kurulları da şöyledir: Halkevi Dil, Tarih ve
Edebiyat Şubesi Başkanı Kaymakam Ekrem Anıt, şubenin üyesi ise Maarif
Memuru Refet Kandemir (Yılmaz)’dır. Ar Şubesi başkanı memurlardan
Rahmi Günay, üye ise memurlardan Kadri Türkmen’dir. Gösterit (tiyatro)
Şubesi başkanı öğretmenlerden Hilmi Göktürk, üyesi ise çiftçilerden Meh-
met Aytaç’tır. Spor Şubesi başkanı öğretmenlerden Memmet Rauf Kande-
mir26, üye ise çiftçilerden Ziya Keskin’dir. Kitapsaray ve Yayın Şubesi
Başkanı memurlardan Şevki Gürgün, üye ise Hasan Evrensel’dir27.

“Birinci altı aylık çalışma raporu”na göre üyelerin meslek ve cinsiyet-
lerine göre dağılımı şöyledir: 

a. Dil, Tarih ve Edebiyat Şubesi. İki erkek hukukçu, bir erkek doktor,
üç erkek öğretmen, iki erkek çiftçi, dört erkek işyar (memur), diğer mes-
lek gruplarından dokuz erkek olmak üzere toplam yirmi bir erkekten mü-
teşekkil bir şubedir.

b. Ar Şubesi. Güzel sanatlar mensubu iki erkek, beş erkek çiftçi, sekiz
erkek işyar (memur), yirmi sekiz erkek işçi, diğer meslek gruplarından on
erkek olmak üzere toplam elli üç erkek üyeden oluşmaktadır.

c. Gösterit Şubesi. İki erkek öğretmen, üç erkek çiftçi, beş erkek işyar,
dokuz erkek işçi, diğer meslek gruplarından iki erkek olmak üzere yirmi
bir erkek üyeden oluşmaktadır.
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d. Spor Şubesi: Bir erkek öğretmen, iki erkek çiftçi, yedi erkek işyar,
otuz erkek işçi, diğer meslek gruplarından on bir erkek olmak üzere elli bir
üyeden oluşmaktadır. e- Kitapsaray ve Yayın Şubesi. İki erkek öğretmen,
dört erkek çiftçi, on beş erkek işyar, yirmi bir erkek işçi, diğer meslek
gruplarından dört olmak üzere kırk altı üyeden oluşmaktadır. Bu duruma
göre Keskin Halkevi yüz doksan iki üyeden oluşmaktadır28. 

“İkinci altı aylık çalışma raporu”na göre üyelerin meslek ve cinsiyet-
lerine göre dağılımı da şöyledir:

a. Dil, Tarih ve Edebiyat Şubesi. İki erkek hukukçu, bir erkek doktor,
iki erkek, bir kadın öğretmen, iki erkek çiftçi, dört erkek işyar, diğer mes-
lek gruplarından on bir erkek olmak üzere yirmi iki erkek, bir kadından
müteşekkil bir şubedir.

b. Ar Şubesi. Güzel sanatlar mensubu iki erkek, beş erkek çiftçi, sekiz
erkek işyar, otuz bir erkek işçi, diğer meslek gruplarından on iki erkek ol-
mak üzere elli sekiz erkek üyeden oluşmaktadır.

c. Gösterit Şubesi. Bir erkek öğretmen, üç erkek çiftçi, dokuz erkek iş-
yar, on bir erkek işçi, diğer meslek gruplarından dört erkek olmak üzere
yirmi sekiz erkek üyeden oluşmaktadır.

d. Spor Şubesi: bir erkek öğretmen, beş erkek çiftçi, on iki erkek işyar,
otuz altı erkek işçi, diğer meslek gruplarından on yedi erkek yetmiş bir
üyeden oluşmaktadır.

e. Kitapsaray ve Yayın Şubesi. İki erkek öğretmen, yedi erkek çiftçi,
yirmi altı erkek işyar, otuz iki erkek işçi, diğer meslek gruplarından on do-
kuz olmak üzere seksen altı üyeden oluşmaktadır. Keskin Halkevi 1938 yı-
lı ikinci altı ayında 265 erkek ve 1 kadın üye olmak üzere toplam 266 üye-
den meydana gelmektedir29. 

İki rapor karşılaştırıldığında Keskin Halkevi’nde kısa süre zarfında her
bakımdan hızlı bir gelişme göze çarpmaktadır. Bu gelişme CHP Genel Sek-
reterliği tarafından da fark edilmiş, halkevi yönetimini takdir ve taltif edi-
ci bir yazı gönderilmiştir. Faaliyette bulunan şubelerin üye kayıt sayısında-
ki artışın genel merkezi ziyadesiyle memnun ettiği anlaşılmaktadır. Bu ar-
tışa bağlı olarak yeterli hatta fazla üye olduğundan genel merkez, şube sa-
yısını fazlalaştırmalarını istemektedir. 
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D- Bütçesi
Keskin CHP Başkanı Mustafa Başer’in 27 Kasım 1937 tarihli yazısından

anlaşıldığına göre Keskin Halkevi’nde açılacak komitelerin 1938 Hazi-
ran’ına kadar olan bütçe teklifi şöyledir: Parti sekreter ücretinden harcan-
mayan 240, odacı tahsisatından arttırılan 60, belediyeden alınan yardım 100,
üye yardımlarından tahsil olunan 250 lira olmak üzere toplam 650 liralık bir
bütçe hazırlanmıştır. Bu bütçenin harcanma planı ise şöyledir: Kütüphaneye
50, dil, tarih, edebiyat şubesine 50, ar şubesine (8 kişilik bando aletlerine)
400, spor şubesine 150 lira olmak üzere toplam 650 lira harcanacaktır.30

Halkevinin Parti bütçelerinden ayrılan 650 liralık bir geliri vardır. “O günkü
şartlarda bu bütçenin yeterli olduğu görülmektedir.” CHP Parti Müfettişle-
rinden Esat Uras Bey bu tespiti yapmakla beraber, ileride faaliyetlerin art-
ması sonucu bu bütçe kâfi gelmeyebilir ikazını da yapmaktadır31.

Keskin Halkevi’nde çalışan görevlilerin 1938 yılı ücretleri de şöyledir:
Aylık 20 lira maaşla çalışan kütüphane memurunun yıllık toplam 240 lira
masrafı vardır. Müzik öğretmeni aylık 15 lira olmak üzere toplam 180 lira
ücret almaktadır. Odacı aylık 15 liradan toplam 180 lira maaş almaktadır.
Ayrıca müzik öğretmenliği yapan Servet isimli bir şahsa 1937 yılına ait ol-
mak üzere 40 lira da borç bulunmaktadır. Böylece 1938 yılı bütçesi çalışan-
ların masrafları toplamı 640 liradan ibarettir32. Keskin Halkevi Başkanlı-
ğı’nın 5 Mayıs 1938 tarihli yazısında 1938 yılı bütçesi şu şekilde tanzim
edilmiştir. Keskin Halkevi’nin 1938 yılı bütçe gelirleri şöyledir: 650 lira
CHP’den, Vilâyet Özel İdaresi’nden 600 lira, belediyeden 400 lira, aidatlar-
dan (veritlerden) 150 lira ve diğer gelirlerden 150 lira olmak üzere toplam
1950 lira geliri vardır. Giderleri de şöyledir: Yukarıda dökümünü verdiğimiz
personel giderlerinin dışında durum şöyledir. Müteferrika (muhtelif) 200 li-
ra, mefruşat 150 lira, aydınlatma ve ısıtma (tenvir-teshin) 150, spor 250, ar
215, kütüphane-neşriyat 145, dil-tarih-edebiyat 100, gösterit 100 olmak
üzere giderler toplamı 1950 liradır.33 Halkevinin 1938 yılı bütçesi hazırlanır-
ken “ vilâyetten yardım” faslına konulacak bir miktar (600 lira) gelir öngö-
rülmüştür. Ancak CHP İl Yönetim Kurulu Başkanı ve Ankara Valisi 9 Tem-
muz 1938 tarihli bir yazısında; bu yardımın yapılmasının mümkün olmadığı-
nı ifade etmektedir. Hatta vilâyetin gelirlerinin büyük bir kısmının ilçelerden
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gelen yardımlar olduğu vurgulanarak vilâyetin yardımının söz konusu olma-
dığını bildirmektedir. Dolayısıyla yeni hazırlanacak bütçenin bu husus dik-
kate alınarak yapılmasını istemektedir. Vali bütün bu zorluklara rağmen bir
kısım fasıllardan tasarruf edilen 150 liranın Keskin Halkevi’ne tahsis edile-
bildiğini belirtmektedir34. Böylece hazırlanan halkevi bütçesi kabul edilme-
diğinden yeni bir bütçe plânı yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. 

Keskin Halkevi’nin 31 Mayıs 1939 tarihine kadar olan yıllık bütçesi de
şöyledir: Bütçe gelirleri, CHP İlçe Yönetim Kurulu’ndan verilen 650, be-
lediyeden 400, aidatlardan 200, çeşitli gelirlerden 200 ve vilâyetten 150 li-
ra olmak üzere toplam 1600 liradır. Personel giderleri 420 (odacı- bando
öğretmeni maaşları), muhtelif 200, mefruşat 100, tenvir-teshin (aydınlat-
ma-ısınma)150, borçlar (Nisan-Mayıs 1937 bando öğretmenine) 40, kütüp-
hane 190, spor 180, ar 180, gösterit 90, dil-tarih-edebiyat şubeleri giderle-
ri için 50 lira olmak üzere toplam 1600 lira hesaplanmıştır35. Daha önce ha-
zırlanan bütçenin, vilâyet idare heyetinin ikazı doğrultusunda düzeltildiği
görülmektedir. Yani vilâyetten gelecek para 150 lira olarak düzeltilmiştir. 

1 Haziran 1939’dan 31 Mayıs 1940 tarihine kadar yapılan yeni bütçede
toplam gelirlerde düşüş olduğu görülmektedir. Gelirlerde CHP’den yapı-
lan yardım 650 liradan 1000 liraya çıkmıştır. Buna karşılık vilâyet yardımı
150 lirada kalmıştır. Bir önceki bütçede belediyeden gelen 400 liranın ye-
ni bütçede olmadığı görülmektedir. Bunun yanında çeşitli yerlerden gelen
yardım 200’den 250 liraya çıkmıştır. Bir önceki bütçe 1600 lira iken yeni
bütçe 1400 liraya inmiştir36. 1940 -1941 bütçesinin gelir kalemleri ise şöy-
ledir. CHP’den yardım 1400, çeşitli gelirler ise 100 liradır. Toplam bütçe
1500 liradır37. Yıllara göre bütçe rakamları incelendiğinde Cumhuriyet
Halk Partisi Genel Merkezi’nden yapılan yardımların arttığını, buna karşı-
lık özel idareden, belediyelerden, aidatlardan ve muhtelif kalemlerden ge-
len para miktarının azaldığı görülmektedir. Yine eski yıllara göre bütçe mik-
tarları da gelirlere paralel olarak azalmaktadır. Bu da halkevlerinin git gide
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partiye yük olmaya başladığını göstermektedir. Ayrıca adı halkevi olmasına
rağmen halktan pek destek alamadığını da göstermektedir. Aidat gelirleri-
nin sürekli azalmasını başka türlü izah zor gözükmektedir. Halkın konfe-
ranslar, tiyatro gösterileri ve diğer faaliyetlerle birlikte, talimatnameler
çerçevesinde eğitilmesine, yönlendirilmesine çalışılmasına rağmen halkla
arzu edilen iletişimin sağlanamadığını söylemek mümkündür. 

E- İhtiyaçları
Keskin Halkevi’nin CHP Ankara Vilâyet İdaresi ve Genel Sekreterlik-

le yaptığı yazışmaların çoğunda birtakım noksanlık ve ihtiyaçlardan bahse-
dilmektedir. Özellikle 1945’den sonraki yazışmalarda bu dikkat çekmekte-
dir. Nitekim 23 Temmuz 1948 tarihinde toplanan Halkevi İdare Kurulu bir
takım zarurî ihtiyaçları tespit etmiştir. Belirlenen ihtiyaçların karşılanabil-
mesi için “CHP Halkevleri Bürosu Yüksek Şefliğine” bir yazı ile durumu
bildirmiştir. Yapılan tespitlere göre 1943 yılında alınan 80 adet tahta san-
dalye devamlı kullanılmadan dolayı eskimiş ve 30 tanesi de tamir bile edi-
lememektedir. Halkevi toplantı günlerinde okullardan sıra getirilmekte ve
“kahvehanelerden bin müşkilâtla alınan” sandalyelerle idare edilmektedir.
Dolayısıyla 100 adet sandalye ye ihtiyaç vardır. Bunları temin edebilmek
için ise 500 lira lazımdır. Halkevinin daktilosu olmadığından, gerekli ol-
dukça Millî Eğitimden alınarak kullanılmaktadır. Daktilo için 150 liraya ih-
tiyaç duyulmaktadır. Halkevi binası uzun zamandan beri tamir görmediğin-
den harap bir görünüm almıştır. Binanın tamir ve bakımı için de 250 lira ge-
reklidir. Amplifikatör ve hoperlörün tamiri için 150 lira lazımdır. Odacı
maaşı ödenemediği gibi, eski Kâtip Ziya Tekin’e 148 kira borç bulunmak-
tadır. Dolayısıyla Halkevinin toplam 1200 liraya acilen ihtiyacı vardır38.
Halkevinin bu talebine uzun bir süre geçtikten sonra CHP Genel Merke-
zi’nin cevap verdiğini görüyoruz. Bursa Milletvekili Fahri Bük imzasıyla
9 Nisan 1949’da verilen cevap uyarıcı ve tenkit edici mahiyettedir. Halke-
vine ihtiyaçlarına harcamak üzere ancak 400 lira gönderilebilmiştir. Diğer
taraftan yönetmeliklerdeki gelir temini ile ilgili hükümler hatırlatılarak,
kadrolarını ve masraflarını hakiki gelirlerine göre ayarlamaları ikaz edil-
mektedir. Bu tarih itibariyle sayıları 5000’e yaklaşan bu kurumların her yıl
istekleri artmaktadır. Dolayısıyla genel merkez bu istekler karşısında zor-
lanmaktadır. Genel merkezin cevabında ihtiyaçların mahallî imkânlarla
karşılanması gerektiği üzerinde durulmaktadır39.
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Bu yazışmalardan kısa bir süre sonra, Keskin Halkevi’nin, bu sefer de,
Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle yardım talebinde bulunduğunu görü-
yoruz. Daha önce gönderilen para, bina çökme tehlikesi gösterdiğinden ta-
mir ve bakım için kullanılmıştır. Dolayısıyla gönderilen paralar harcandı-
ğından hiç paraları kalmamıştır. Cumhuriyet Bayramının yaklaşması Halke-
vi yönetimini endişelendirmektedir. Bayram hazırlıkları ve kutlamaları için
çok acil para gereklidir. Bu çerçevede sandalye ve mefruşat temini için
500 lira daha para istenmektedir. Ankara Vilâyet Yönetim Kurulu Başkanı
Fuat Börekçi, CHP Genel Sekreterliği’ne yazdığı yazıda “hakikaten ihtiyaç
içinde bulunduğunu bizim de bildiğimiz bu halkevine Cumhuriyet Bayra-
mı’ndan önce bu yardımın yapılmasına” 40 diyerek aracı olmaktadır. Kes-
kin Halkevi’nin bu talebi tamamen olmasa da kısmen karşılanmıştır. Bursa
Milletvekili Fahri Bük, “evinizin genel ihtiyaçlarına karşılık olmak üzere
CHP İl İdare Kurulu Başkanlığı eliyle adınıza 250 lira gönderilmiş-
tir….mahallî imkânlarında eklenerek ihtiyaçların karşılanmasına çalışıl-
ması” diye cevap vermiştir. Cevaptan da anlaşılacağı üzere genel merkez
bu tip taleplerin tamamını karşılamasa da yardımcı olmaya çalışmaktadır.
Ancak her seferinde mahallî imkânların devreye sokulması ikazını da yap-
maktadır41. 

F- Faaliyetleri
Asım Özdemir’in başkanlığı sırasında yönetim kurulu 20, dil-tarih-ede-

biyat şubesi 6, ar şubesi 8, gösterit şubesi 9, spor şubesi 8, kitapsaray ve
yayın şubesi 7 toplantı yapmıştır. Altı aylık süre içerisinde bir köy gezisi
düzenlenmiş ve toplantıya 8 kişi gelmiştir. Halkevi tarafından üç defa ti-
yatro gösterisi yapılmış ve 700 kişi katılmıştır. İki defa kutlanan Millî bay-
ramlara 500 kişi, iki defa tertiplenen çaylı dans programına da 100 kişi ka-
tılmıştır42. 

Keskin Halkevi ilk günlerden itibaren hızlı bir çalışma temposuna gir-
miştir. 11 Nisan 1938’den 29 Nisan’a kadar bir defa dershane-kurs açmış
ve bu kursa toplam 143 erkek kursiyer katılmıştır. Bunların 80’i 17-25 yaş
arası, 50’si 26-35 ve 13’ü 35 yaşından yukarıdır43. CHP Genel Merkezi,
Keskin Halkevi’nin faaliyetlerinden çok memnun olduğunu ifade ederken
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konferanslara daha da ağırlık vermelerini istemektedir. Genel Sekreterlik
“bir de halkevi çalışmalarında sık konferanslar tertibinin değer ve ehem-
miyeti azımsanamayacak kadar mühim bulunmaktadır. Bu feyizli harekete
daha hız ve alâka vermenizi dilerim”44 diyerek konferansların yeterli olma-
dığını ima etmektedir.

Keskin Halkevi kaza çevresinde çalışmalarıyla takdir kazanmıştır. Bu
sayede çevrede gözle görülebilecek ölçüde bir varlık gösterebilmiş ve çev-
reye hareket getirmiştir. Bunda kaza kaymakamı ve hükümet amir ve me-
murlarının büyük katkısı olduğu şüphesizdir45. Bilhassa gösterit ve kitapsa-
ray şubeleri halkı kendilerine çekmektedir. Gelişigüzel hazırlanmış ilmî
mevzular, hareketsiz, belli ve sınırlı konular üzerinde yapılan konuşmalar,
halkı pek cezb etmemekte hatta sıkmaktadır. Buna karşılık halk eğlenceli,
sazlı, sözlü hareketli faaliyetlerden daha çok etkilenmektedir. Bu tür etkin-
liklere halk çok rağbet etmekte ve katılmaktadır. Ayrıca halk eğlence top-
lantılarından ziyade mahallî işlere, ziraat, sağlık konularına ilgi duymakta-
dır46. Halkevi açılışından bir yıl sonra da (1939) vali tarafından takip edil-
mekte ve etrafına faydalı olmasına gayret edilmektedir.47 Keskin Halkevi
merkezden gelen emirler ve bölgenin durumuna göre faaliyetlerini plânla-
maktadır. Muhtelif konularda halkı aydınlatmak maksadıyla konferanslar
düşünülmektedir. 1940 yılında ilk konferans Parti Başkanı Mustafa Başer
tarafından, ikincisi ise, Kaymakam Ekrem Anıt tarafından verilmiştir. Ay-
rıca her Cuma öğretmenler ve halk hatipleri tarafından da sık sık konferans-
lar verilmektedir. Bunun dışında masrafları parti tarafından karşılanan bazı
konuşmacılar da nahiye ve köylere gönderilmektedir48.

CHP Ankara Bölgesi Müfettişi Amasya Mebusu Esad Uras’ın 9 Tem-
muz 1940 tarih ve 111 sayılı (42380) ikinci teftiş raporunda Keskin Halke-
vi’nin iyi bir şekilde çalıştığı belirtilmektedir. Müfettişin tespitine göre,
halkevlerine yapılan vilâyet yardımları faydalı ve gelirleri de ihtiyacı karşı-
lamaktadır. Müfettiş raporlarından halkevi görevlilerinin vazifelerinin ehli
olduğu anlaşılmaktadır. Keskin Halkevi defter ve hesaplarının düzenli ve
talimata uygun tutulduğu tespit edilmiştir. Ancak Keskin Halkevi partiye
ait olmayan bir binada faaliyette bulunduğundan bina ihtiyacı karşılama-
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maktadır. Yer darlığı yüzünden Ar ve Spor şubeleri dışarıda faaliyette bu-
lunmaktadır. Çok iyi bir gelişme gösteren bu kazada mutlaka iyi bir halke-
vi binası yapılması şarttır49. Halkevi gösterit kolu bazı faaliyetlerde bulun-
maktadır. Keskin’e gönderilen temsil öğretmeni Rıfkı Erdindar ve eşi Ve-
dia Hanım halkevi tiyatro kolu ile ortak çalışma yapmışlardır. Bir hafta
içinde “ateş” ve “kılıbıklık mı kazaklık mı” piyeslerini hazırlayarak 14 Tem-
muz 1945 tarihinde akşam halkevinde sahnelemişlerdir. Kalabalık bir halk
kitlesi tarafından seyredilen temsiller beğenilmiş ve öğretmenler halk tara-
fından sevgiyle karşılanmıştır.50 Ağustos ayında yeniden Keskin’e gelen bu
öğretmenler tiyatro kolunu beğenmektedirler. Raporlarında da bunu ifade
etmişlerdir. Keskin’li gençlerin hevesli olduklarından kısa sürede “kara-
göz” ve “mavi yıldırım” piyesini sahneye koymayı başarmışlardır. Karagöz
temsilini 2 Ağustos’ta, Mavi Yıldırım temsilini de 7 Ağustos’ta sahneye
koymuşlardır. Halkevi Başkanı Refet Kandemir’in ifadesiyle “bütün halk
karagöz temsili ve piyesi candan takip etmiş, Rıfkı Erdindar ve eşi Vedia
Erdindar’ı takdir etmişlerdir”51.

Halkevi Kütüphanesinin de kısa sürede gelişme gösterdiği anlaşılmak-
tadır. İlk altı aylık raporda kütüphanedeki mevcut eserlerin sayısı konuları-
na göre şöyledir:Türkçe-edebiyat dokuz, tarih-coğrafya yirmi dokuz, tabiî
ilimler bir, felsefe-içtimaiyat (sosyoloji) sekiz, tıbbî ve sıhhî eserler on do-
kuz, ziraat-ticaret- iktisat sekiz, hukuk ve kanunlar dört, bediî (güzel sanat-
lar) eserler yüz, hikâye-roman-masallar on üç, diğer eserler bir olmak üze-
re toplam yüz doksan iki eser mevcuttur. Bu eserlerin okuyuculara göre da-
ğılımı ise şöyledir: öğrenci üç yüz yetmiş beş, öğretmen doksan sekiz, si-
vil-asker memurlar ve zabitler iki yüz yirmi dokuz, diğer meslek sahipleri
yüz seksen altı kişidir. Buna göre toplam okuyucu miktarı 888’dir. (Bakı-
nız ekler)52.

30 Haziran, 31 Aralık 1938 tarihleri arasındaki ikinci altı aylık rapora
göre kütüphanede mevcut eserlerin sayısı konularına göre şöyledir: Türk-
çe-edebiyat yirmi beş, tarih-coğrafya otuz beş, tabiî ilimler bir, felsefe - iç-
timaiyat (sosyoloji) on bir, tıbbî ve sıhhî eserler otuz bir, ziraat-ticaret- ik-
tisat on iki, hukuk ve kanunlar on yedi, bediî (güzel sanatlar) eserler yüz
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kırk, hikâye-roman-masallar yirmi altı, diğer eserler yirmi beş olmak üze-
re toplam 263 eser mevcuttur. Bu eserlerin okuyuculara göre dağılımı ise
şöyledir: Öğrenci altı yüz otuz yedi, öğretmen dört yüz doksan, sivil-asker
memurlar ve zabitler yedi yüz on sekiz, diğer meslek sahipleri dört yüz el-
li yedi kişidir. Buna göre toplam okuyucu miktarı 2302’dir.(Bakınız ek-
ler)53 Keskin Halkevi’nde Ulus, Tan, Cumhuriyet gazeteleri ile Ülkü, Uya-
nış, Varlık, Yücel, Karagöz, diğer halkevleri dergileri ve Akbaba dergileri
okunmaktadır54.

G- Kapatılışı 
Türkiye genelinde ve Londra’da olmak üzere halkevleri hızla yayılmış-

tı. 19 Şubat 1932’de 14 halkevi ile işe başlanmıştı. Halkevlerinin kapatıl-
dığı yıl olan 1951’de bu sayı, 478 halkevi ve 4322 halkodasına ulaşmıştı.
Demokrat Parti’nin 1950 seçimlerini kazanmasıyla birlikte halkevlerini
zor günlerin beklediği anlaşılmaktadır. Keskin Halkevi’nin kapatılmasıyla
ilgili doğrudan bir belgeye rastlanmamıştır. Diğer halkevleri gibi bu da çı-
karılan kanuna istinaden ortadan kaldırılmıştır. 

Kuruluş yıllarında CHP zaman içerisinde halkevlerinin bağımsız birer
kuruluş haline gelmelerini sağlayacak unsurları ortadan kaldırmaya büyük
özen göstermiştir. Başkanları da dâhil bütün halkevleri görevlilerini parti
üyeleri arasından ya tayin etmiş veya seçtirmiştir. Parti, halkevlerini doğ-
rudan doğruya yönetmek, denetlemek istemiş ve bu amacını güçleştirecek
olan en ufak bir oluşumu dahi engellemeye çalışmıştır. Ancak muhalefetin
güçlenmeye başlaması ve halkevlerinin durumunun tartışılmaya başlaması
CHP’ni arayışlara itmiştir55. 1946 seçimlerinden sonra CHP’nin halkevle-
rini hukukî anlamda sağlam temellere oturtmak için bir arayış içine girdi-
ği anlaşılmaktadır. Nitekim Cumhuriyet Halk Partisi 1947 yılındaki VII.
Büyük Kurultay’ında halkevlerinin tüzel kişilik kazanmalarını sağlamayı
tartışmış ve kabul etmişti. Kurultay kararında bu konuda şöyle denilmek-
tedir: “halkevlerinin partimize nisbeti, bağlılığı baki kalmakla beraber on-
ların hayatiyet kazanmak ve gelişmek için muhtaç oldukları hükmî şahsi-
yete kavuşturulmaları gerekmektedir. Mevzuatımıza göre hükmi şahsiyet
iktisap eden kurumlar, Şirket, Cemiyet ve Tesislerdir. Halkevleri ticarî
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maksatla kurulmuş müesseseler olmadığına göre şirketler hakkındaki hü-
kümlerin burada tatbik yeri olmayacağı aşikârdır. Cemiyet şekline gidil-
mesini de komisyonumuz birçok noktadan mahzurlu görmüştür. Bizim du-
rumumuza ve ihtiyaçlarımıza en uygun gelen şeklin; medeni kanunumuzun
73 ve 81. maddelerinde esasları gösterilmiş olan TESİS yani fondasyon
şekli olduğuna komisyonumuz açıkça kanaat getirmiştir. Tesis yoluna gi-
dildiği takdirde halkevlerimiz hukukî bir vasıf kazanmış olacaklardır. Kısa-
ca, bu şekil halkevlerimizi sağlam bir temele dayandıracak, onlara her
türlü gelişme imkânlarını bahşedecektir”56.

CHP 1947 ve 1950 kurultaylarında bu hususları tartışmış ve benimse-
miştir. Ancak bu tasarı ve teklifler halkevlerini kurtarmaya yetmemiştir.
İktidarda bulunurken halkevlerini parti desteği ile korumuş ve devam et-
tirmişlerdir. Muhalefete düştükten sonra halkevleri CHP’ni düşündürme-
ye başlamıştır. Nitekim halkevlerinin varlığına son veren kanun tasarısı gö-
rüşmelerinde Adnan Menderes’in yaptığı konuşmadan CHP’nin içine düş-
tüğü durumun farkında olduğu anlaşılmaktadır. Adnan Menderes İsmet
İnönü’yü ağır bir dil ile eleştirdiği konuşmasında şunları söylemektedir:
“Halk partisi başkanı bundan sonra halkevleri perdesi arkasında Halk
Partisinin tasarrufu altında bulunan ve muazzam bir servet teşkil eden em-
valin üzerine oturup kalmak maksadını takip etmediklerini ve bu hususta-
ki iyi niyetlerini ispat etmek için çoktan beridir halkevlerini bir tesis hali-
ne getirmek istediklerinin hikâyesini anlatıyor. Bu hikâye muhalefetin ten-
kitlerinin tesirini göstermeye başladığı 1947 senesinde başlar. Ne hakiki
ne de hükmi şahıs olarak hiçbir mevcudiyeti olmayan halkevlerine devlet
bütçesinden para ayrılması ve hususiyle bu paranın bir siyasî teşekkül
olan iktidar partisine ödenmesi gibi demokratik ve hukukî havsalaya sığ-
mayacak derecede fahiş olan bir yolda yürümek muhalefetin tenkitleri mü-
essir olmaya başlayınca, artık devam olunamaz hale gelmiştir. İşte o za-
mandır ki, avutmak, iğfal etmek ve vakit kazanmak maksadıyla tesis yapa-
cağız teraneleri başladı. Bundan evvel de söylediğim gibi tesis tek taraflı
iradeye tabi olduğu için bir tesis vücuda getirmekten kendilerini muhale-
fet mi alıkoymuştur?1947 kurultaylarında tesis için karar aldıklarını söy-
lüyorlar. Kurultayın o kararı niçin tatbik mevkiine konmamıştır?”57 Bu
uzun ve sert tartışmalar arasında halkevlerini kapatan 5830 numaralı kanun
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8 Ağustos 1951 tarihinde kabul edilmiştir. Resmî Gazete’nin 11 Ağustos
1951 tarih ve 7882 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Çı-
karılan bu kanuna göre halkevleri kapatılarak mal varlığı hazineye ve diğer
ilgili kişi ve kurumlara devredilmiştir.

Sonuç
Keskin tarih bakımından oldukça eski bir yerleşim merkezidir. Keskin

Halkevi, Ankara’nın ilçelerinde ilk açılan halkevidir. O günkü şartlarda
Keskin ve çevresinde kuruluş amacına uygun olarak bazı faaliyetlerde bu-
lunduğu şüphesizdir. Halkevi yöneticilerinin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin
toplumu partinin anlayışına göre oluşturma gayretlerine uygun hizmet ver-
meye gayret ettikleri belgelerden anlaşılmaktadır. O günün Türkiye’sinde
maddî sıkıntılar içinde oldukları da açıktır. Ancak sıkıştıkları yerde devlet
desteğinin olabildiğince imdatlarına yetiştiği de görülmektedir. Bu çalışma-
mızın kurum ve yerel tarih araştırmalarına katkısı olacağını ümit ediyorum.
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