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AMASYA HALKEVİ VE YEŞİLIRMAK DERGİSİ
       TAŞDEMİR, Serap

       TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

Cumhuriyet’in kazanımlarını halka ulaştırma işlevini belirli bir tarihsel süreçte 
üstlenen halk evlerinin ülkemizin gelişimindeki önemi yadsınamaz. Halkevleri, 
Türkiye’nin geleneksel toplum modelinden modern toplum modeline geçişinde 
belirleyici bir rol oynamıştır. dünyayı algılama biçimi, alışkanlıkları, davranış 
ve düşünüş kalıpları, edebiyat, müzik ve eğlence anlayışları çerçevesinde gelişen 
Türkiye’nin yeni birey formunun, dolayısıyla yeni toplum tasarımının yaratılmasında 
etkili olan halk evleri, bu etkiyi yurdun bütün bölgelerinde örgütlenerek tüm yurda 
yaymıştır. İllerimizde kurulup faaliyet gösteren halkevlerinin hemen hepsi benzerî 
amaçlar çerçevesinde şekillenmiştir. Çalışmamızın konusu olan Amasya halkevi 
de bu amacı yansıtan ve faaliyetleriyle adından söz ettiren önemli örneklerden 
biridir. 

Çalışmamızda, 1934 yılında kurulan Amasya halkevinin, 1951 yılındaki 
kapanışına kadar geçen tarihsel dönemdeki etkinlikleri ile onun yayın organı olan 
Yeşilırmak dergisi temel alınarak, Amasya halkevinin tarihsel süreçteki öneminin 
ve yaptığı çalışmaların ortaya konulması amaçlanmıştır. Amasya Halkevi, 
Cumhuriyet rejiminin istediği bilinçli yurttaşlar yetiştirme idealini gerçekleştirme 
konusunda merkezle uyum içinde çalışmış, Cumhuriyet ideolojisini geniş halk 
kitlelerine yayma amacıyla örgün eğitim dışında kalan halkın eğitilmesinde 
üzerine düşen görevleri yerine getirmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Halkevleri, Amasya Halkevi, Yeşilırmak Dergisi. 

ABSTRACT

Amasya Public House and Yeşilırmak Magazine
The importance of Public Houses, the function of which was conveying the 

achievements of The Republic to the people during a specific historical period, 
cannot be denied within the development of our country. The Public Houses have 
played a distinctive role in the process of Turkey’s transferring to a modern public 
model from a traditional public one. Within the framework of perception of the 
world, habits, behaviour and thought patterns as well as literature, music and 
leisure conceptions, the community centers had a significant effect on the creation 
of a new individual form of the developing Turkey, hence a new public idea. 
They effused this effect throughout the country by being organized in all regions. 
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Nearly all of the Public Houses established in our provinces were formed within 
the framework of similar targets. Amasya Public House which is the subject of 
this study is also one of the important examples reflecting this objective and is 
noticed with its activities. 

The aim of this study is to introduce the importance of Amasya Public House 
within the historical process, on the basis of its activities and its press organ 
Yeşilırmak Magazine during the historical period from its foundation in 1934 and 
to its closure in 1951. In conformity with the headquarters in developing the ideal 
of training conscious individuals that Republic regime requires, Amasya Public 
House, with the aim of spreading the Republic ideology to the wider crowds, 
accomplished its tasks in educating the public-out of the formal training. 

Key Words: Public Houses, Amasya Public House, Yeşilırmak Magazine.

GİRİŞ

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 1931 yılında Ankara’da yapılan Üçüncü 
Büyük Kongresi’nde alınan “memleketin kültür sahasında milli mahiyette 
teşkilatlanmasını temin edecek bir teşkilat oluşturma” kararının ardından gerekli 
hazırlıklar yapılarak 19 Şubat 1932 tarihinde Cumhuriyet döneminin en yaygın 
eğitim ve kültür kurumu olan halkevleri 14 merkezde birden açıldı. 1950 yılına 
gelindiğinde Türkiye genelinde 478 halkevi ve bunlara bağlı olarak etkinlikte 
bulunan 4.322 de halk odası vardı. 

Yurdun dört bir yanında teşkilatlandırılan halkevleri, ortak bir millî şuur 
ve birlikte yaşama azim ve kararlılığına sahip bir milleti yaratmak amacıyla 
çalışmaya başladı. Ankara Halkevi’ni açış konuşmasında Recep Bey bu düşünceyi, 
bir milletin yetişip geleceğe hazırlanmasındaki klasik vasıta ve kurumların 
olduğunun bilinmesiyle birlikte millet olabilmek için, milletçe kütleleşmek 
için örgün eğitimin yanında ve ondan sonra mutlaka halk terbiyesi yapmak ve 
halkı bir arada ve birlikte çalıştırmak esasının kurulması gerektiği şeklinde ifade 
ederken; Cumhuriyet Halk Partisi’nin halkevleriyle takip ettiği amacın milleti 
şuurlu, birbirini anlayan, birbirini seven, ideale bağlı bir halk kütlesi hâlinde 
teşkilatlandırmak olduğunu dile getirdi (Halkevci Kardeşler, 1971: 6-7). 

Aydınların ve halkın birbiriyle kaynaştığı, bilenin bilmeyene bilgisini 
öğretmeye ve bu sırada kendisini de yetiştirmeye çalışacağı yerler olarak 
planlanan halkevleri bu amaçları yerine getirmek için 1. dil, Edebiyat, Tarih, 2. 
Güzel Sanatlar, 3. Temsil, 4. Spor, 5. Sosyal Yardım, 6. Halk dershaneleri ve 
Kurslar, 7. Köycülük, 8. Kütüphane ve Neşriyat, 9. Sergi ve Müze şeklinde dokuz 
şube olarak çalışacaktı. Her şeyden önce kültürel bir kurum olarak yapılandırılan 
halkevlerinin fikir nüvesini ise Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı ilkesiyle geniş 
ölçüde bir kalkınma ve ilerleme planı ihtiva eden programı oluşturacaktı (Kansu, 
1939: 7). 
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Halkevleri 1940 adlı eserde halkevlerinin etkinlikleri fikir sahasındaki 
çalışmalar (konferanslar, kitap ve dergi yayını, dershaneler, kütüphaneler, okuma 
odaları, folklor ve etnoloji, tarihî incelemeler), güzel sanatlar alanındaki çalışmalar 
(tiyatro, resim, müzik, fotoğraf, kukla, karagöz, sinema, Raks, millî oyunlar), 
beden sahasındaki çalışmalar, Sıhhat ve içtimai yardım alanındaki çalışmalar, 
köy işleri ile halkevinin alelumum telkin ve irşad sahasındaki çalışmaları olarak 
belirlendi (Halkevleri 1940, 1940: 7-8). Böylece halkevleri aracılığıyla yapılan 
devrimler halk tarafından gönülden benimsenecek, geçmişe ait izler silinecek, 
mezhep, soy, ırk, sınıf ayrımı gözetilmeksizin halkın kaynaşması ve bütünleşmesi 
sağlanacak, yetişkinler için yaygın eğitim imkânlarını sunacak, ulusal birliği 
oluşturan, ulusal ruhu biçimlendiren ve güçlendiren kültür ögelerini sistemli 
bir şekilde ortaya çıkarıp geliştirecek, halkevi yayınlarıyla halka özgüven telkin 
edilecek, topyekün kalkınma için halk tüm çalışmalara seferberlik havası içinde 
katılacaktı (Yeşilkaya, 1999: 72-78; Çeçen, 2000: 104). 

Kültürel seferberlik heyecanı içerisinde olan illerden biri de Amasya olup, 
diğer halkevleri gibi Amasya Halkevi de kuruluşundan kapanışına değin geçen 
süre içinde, bu amaçları gerçekleştirmek için çaba gösterdi. 

1. Amasya Halkevi 

Amasya halkevi, her biri ayrı birer varlık olan yurttaşların birbirleriyle daha 
yakından tanışması, kaynaşması, karşılıklı olarak yekdiğerinden faydalanmaları 
ve sonuç olarak ulusal, ahlaksal seciyenin yükselmesi amacıyla 23 Şubat 1934 
Cuma günü saat 14.00’te açıldı. Eski Yatı Mektebi binasının salonunda yoğun bir 
halk katılımı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören başladı. İstiklal Marşı’nı, 
Ant takip etti. Bunu müteakip Vali Kadri Beyefendi günün anlamını açıklayan 
konuşmasını yaptı. devamında Kılıçarslan Mektebi Başmuallimi Şeref Bey, 
Behçet Kemal Bey’in şiirini, Orta mektep talebelerinden Muhittin Efendi de 
dumlupınar’ı okudu. Şiirlerden sonra halkevinde çalışacaklar namına Müftüzade 
Ekrem Bey bir nutuk söyledi. Merasimden sonra halka sigara ve incir ikram edildi. 
Bu arada halk hep bir ağızdan Cumhuriyet’in “Onuncu Yıl Marşı”nı söyledi. ve 
kapanışta hatıra olması dileğiyle törene katılanlarla bahçede fotoğraf çektirildi 
(BCA, 490.01/932.624.2, 27.02.1934). Halkevi başkanlığına Cumhuriyet Halk 
Fırkası Vilayet İdare Heyeti azasından Müftüzade Ekrem Tevfik Bey getirildi. 
Açıldığında dil, Ar, Gösterit, Spor, Sosyal Yardım, Kitapsaray ve Yayın ile 
Köycülük Şubeleri bulunan Halkevi’nin 324 üyesi vardı (BCA, 490.01/846.349.2, 
1941). 

Halkevi Açılış Törenleri

1935 yılındaki kutlamalar Türkiye’de açılan bütün halkevlerinin 
yıldönümlerinin kutlamalarıyla aynı tarihte, 22 Şubat Cuma günü yapıldı. Yapılan 
törenler halkevi salonlarında düzenlendi. Üyelerin katılımıyla tamamen dolan 
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salonda tören İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı. Onu müteakiben halkevi 
idare heyeti üyelerinden Bay doğanay bir konuşma yaptı. Yurttaşları bir araya 
gelerek tek vücut olup ulusal kültürün yükselmesine katkı sağlayacakları ev 
olan halkevlerinde birleşmeye çağıran doğanay, Amasya Halkevi’nin bir yıllık 
çalışmalarını da açıkladı: “dilimiz için, tarihimiz için çalıştı. Kelimeler topladı 
ve tarihi kaynaklar buldu. Ruhi ve bedeni ihtiyaçları karşılamak üzere konser 
ve müsamere düzenledi. Gençliğin vücut aksaklıklarını düzeltmek, onlara güç 
kazandırmak için spor ve jimnastik sahasında çalıştı. Fakir çocukların sünnetlerine 
yardım etti. Kıymetli ve sayın doktorlarımızın himmetleriyle birçok yurttaşa 
hayat kazandırdı. Okuma ihtiyacımızı karşılayacak kütüphane yaptı. Gazeteler 
bulundurdu. Yurttaşların ulus işlerinde öncülük yaptı. İşte bizi bir araya getiren 
bu salonu da yarattı. Bunlar bizim için azdır. Buraya gelir, buraya sevgi akıtırsak 
bu azların çoğalacağı muhakkaktır. Bizi bu evlerde kaynaştıran Atatürk’e buradan 
saygılar ve binlerce şükran.” Bu konuşmanın ardından iki öğrenci tarafından 
şiirler okundu ve yine öğrencilerin söylediği onuncu Cumhuriyet şarkısı ile tören 
sona erdi (“Halkevinin Yıldönümü”, Yeşil Amasya, 25 Şubat 1935: 1). 

Halkevinin açılmasının üçüncü yılı olan 1936 yılındaki kutlamalarda başkan 
Ekrem Bilgen Amasya’da bir halkevi açılması düşüncesini: “Komşu şehirlerde, 
bu kültür yuvalarının gün geçtikçe arttığını, bunların yaptığı işleri, çalışma 
tarzlarını, gazetelerde sıra düştükçe yaptıkları seyahatlerde bu faaliyet yerlerinde 
görerek bu teşekküllerin ulusun üzerinden doğan birer varlık olduğunu çok yüksek 
gayeler istihdaf ettiğini anlayan ve bütün ulusal işlerde emsalinden geri kalmayan 
kıymettar halkevimizde bu kutsal yuvanın Amasya’da da kurulması arzusu 
uyanmış, içten ve özden gelen bu arzular pek çabuk bir hakikat oluvermiştir. Bu 
doğuşun bütün ihtiyaçlarını karşılamak, büyümesini ve yaşamasını temin etmek 
üzere başta değerli ilbayımız, Cumhuriyet Halk Partisi ve belediye başkanımız 
bulunduğu hâlde bütün teşekküller yardım elini uzatmışlar ve kendilerine düşen 
yardımları eksiksiz yapmışlardır. Kendilerine evimiz namına teşekkür etmeyi 
bir borç bilirim.” şeklinde dile getirdi (“Halkevimizin Yıldönümü Çok Güzel 
Kutlandı”, Yeşil Amasya, 27 Şubat 1936: 2). 

21 Şubat 1937 Pazar günü saat 15.00’te kutlanan halkevleri yıldönümü 
programı ise Bando ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla başladı. İstiklal 
Marşı’nın söylenmesi, Ortaokul Türkçe Öğretmeni Kemal Şenol’un Açılış 
Nutku’nu okuması, Halkevi Başkanı Şarbay Celal Eren’in Mesai Raporu’nu 
sunması, ortaokul öğrencisi tarafından okunan şiirden sonra ortaokul öğrencilerinin 
katılımıyla toplu teganni, halkevi bandosunca alafranga parça çalınması, ortaokul 
öğrencisi Şeref tarafından şiir okunması, Halkevi bandosunun marşı, ortaokul 
müzik öğretmeni Şaban Soyak ve öğrencisi Zişan’dan keman eşliğinde söylediği 
alafranga parça, halkevi bandosunca vals, iki küçük bayan tarafından alafranga 
parça, halkevi bandosunca marş, öğretmen Şaban Soyak tarafından keman ve 
öğrencilerden Mediha’nın katılmasıyla alafranga parça, bando tarafından çardaş, 
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ortaokul öğrencisi Feridun tarafından alafranga parça, Bando tarafından marş, 
ulusal bağlama ile öğretmen Şaban ve kızların katılımıyla ulusal bir türkü, Bando 
ve toplu olarak Cumhuriyet Marşı’nın söylenmesiyle tören sona erdi (BCA, 
490.01/951.686.2, 11.07.1951). 

Halkevi’nin altıncı yıldönümü töreni 20 Şubat 1938 Pazar günü düzenlendi. 
Program saat 11-12 arasında halkevi spor şubesi tarafından düzenlenen koşu 
yarışmaları ile başladı. Saat 15’de halkevi konferans salonunda başta valı ve 
C. H. P. başkanı olmak üzere bütün memurlar ve salonun alabildiği kadar halk 
toplanarak radyoda Ankara halkevi bandosunun İstiklal Marşı’nı ve dahiliye 
Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya’nın nutkunu dinlediler. Bunu müteakip 
halkevi bandosunun katılımıyla ortamektep öğrencilerinden bir grup öğrenciyle 
söylenen İstiklal Marşı’nın sonrasında, Halkevi Başkanı Celal Eren, Halkevi’nin 
bir yıllık çalışmaları hakkındaki raporu okudu. Gösterit Kolu üyesi Halit Öcalan 
ve ortamektebe mensub üç öğrenci tarafından halkevleriyle ilgili manzumeler dile 
getirildi. Bando’nun, öğrencilerin ve de salondaki halkın katılımıyla Cumhuriyet 
Marşı söylenerek saat 17.00’de tören sona erdi (BCA, 490.01/951.686.2, 
11.07.1951). 

1940’lı yıllardaki kutlamalarda konuşmaların görsel ögelerle desteklendiği 
ve alafranga müzik yerine halk müziğinin etkisinin arttığı görüldü. 1946 yılı 
kutlamasını örnek verecek olursak: 24 Şubat 1946 Pazar günü saat 15.00’te 
başlayan kutlamalar öncesinde halkevi sabahın erken saatlerinde millî ve parti 
bayraklarıyla süslendi. Saat 14.00’te bandonun millî marşlar çalmaya başlamasıyla 
halk törenlere katılmak için Halkevi’ne gelmeye başladı. Saat 15.00’te radyodan 
İstiklal Marşı ve Sayın Genel Sekreter Nafi Atuf Kansu’nun söylevleri hem 
salondaki halka hem de hoparlör aracılığıyla bütün şehre dinletildi. Ortaokul 
öğrencileri tarafından hazırlanan halk türküleri bağlama eşliğinde çalınıp söylendi. 
Halkevi Saz Heyeti tarafından hazırlanan parçaların dinlenmesinden sonra Türk 
Hava Kurumu Müfettişlerinden Bay Memduh Akaslan tarafından “Eş Hayatında 
Anlaşma Şartları” konulu bir konferans verildi. Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı 
milli oyunlar oynandı ve bandonun çaldığı onuncu yıl marşı ile gündüz programı 
sona erdi. Gece halkevi ışıklandırılırken bando millî ve mahallî oyun havaları 
çaldı. Halkodaları törenlerine katılmak üzere, temsilciler gönderildikten sonra 
Sayın Cumhurbaşkanı’na ve Başbakan’a tazim telgrafları yollanmasıyla tören 
Halkevi Başkanı M. Şevket Laçin’in de belirttiği gibi; “sesli, sözlü, canlı, hareketli 
ve nurlu bir şekilde büyük bir bayram hâlinde” kutlandı (BCA, 490.01/951.686.2, 
11.07.1951). 

Halkevi Binası

Cumhuriyet’in ilk yıllarında görülen hızlı imar çalışmaları içinde halkevi binası 
yapımına özel olarak önem verildi. Öyleki, protokolde Halkevi Başkanı Vali’den 
sonra geldiği gibi kentte de Vilayet Konağı’ndan sonra ikinci önemli yapı olarak 
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Halkevi binası geldi. Halkevleri, tüm fertleri içinde toplayan bütün evlerin evi 
olarak algılandığından, halkevlerinin dışında kalanlar bu yurdun dışında kalacaktı. 
Halkevine giren herkes de milletin hizmetine girecekti. Bu nedenle Parti halkevi 
binaları için arsa sağladıktan sonra proje aşamasında da yardımcı oldu. Buna 
rağmen, Amasya’da olduğu gibi, her halkevinin yeni ve özerk bir binası olmadı 
(Yeşilkaya, 1999: 131-141). 

Hizmete başladığı günden itibaren Öksüz Yurdu binasının alt katında hizmet 
veren halkevi salonunun merkeze yakın bir yere taşınması fikri, saat kulesinin 
dibindeki büyük kıraathanenin bulunmasıyla düşünceden çıkıp uygulamaya geçti. 
Belediyeye ait olan bu bina Hususi Muhasebe’ye satıldı. ve yine mülkiyeti Hususi 
Muhasebe’ye ait olmak üzere bedeli karşılığında kullanılmak üzere halkevine 
verildi (“Halkevi Salonu”, Yeşil Amasya, 11 Haziran 1936: 1). Binanın iç ve 
dış kısımlarında yapılan tamirden sonra 27 Ağustos 1936 tarihinde halkevi bu 
binaya taşındı. Halkevi Salonu’nda da eskiden olduğu gibi bütün günlük gazeteler 
ve haftalık dergiler bulundurulacağı gibi yeni yapılacak kütüphanede birçok 
eser Halkevlilerin hizmetine sunulacaktı. Salon’da tavla ve iskambil gibi kumar 
mahiyetinde olan oyunlar oynanmayacak, sadece domino, dama ve satranç 
oyunlarına izin verilecekti (“Halkevinin Yeni Salonu Açıldı”, Yeşil Amasya, 27 
Ağustos 1936: 1). Bu bina da halkevinin sunduğu hizmetler için yeterli olmamış ki, 
1938 Yılı Şubat ayında Halkevi Müzik Şubesi geliri yeni yapılması kararlaştırılan 
Halkevi binasına verilmesi kaydıyla bir konser düzenledi (“Bir Konser”, Yeşil 
Amasya, 19 Şubat 1938: 3). Halkevi binasının yetersizliği nedeniyle etkili 
hizmet veremediğine dair raporlar, Cumhuriyet Halk Partisi Müfettişlerince 
değişik zamanlarda merkeze bildirildi. Örneğin 1940 tarihli Rapor’da, “Halkevi, 
vilayet ve merkez kaza idare heyetleri Yeşilırmak üzerinde kazıklara istinat 
ettirilmiş gayrisıhhi üç küçük odaya sıkışmışlardır. Bu vaziyet her türlü mesaiyi 
körletmektedir. Ayrıca müsait bir bina bulmaya imkân yoktur.” denilmekteydi 
(BCA, 490.01/615.12.1, 26.03.1940). 

Bunun üzerine yeni bir halkevi binası yapılması için gerekli çalışmalar 
başlatıldı. Ancak projeyle ilgili çeşitli sorunlar ortaya çıktı. Projenin karakter 
itibariyle Amasya’ya yakışmayacak yapıda olduğu dile getirilirken sebepleri şu 
şekilde açıklandı, “Projelerde saçak ve çatı bulunmadığından en ufak bir milli 
ruh dahi sezilmemektedir. Cepheler ve kitleler mimari zevkten ziyade teknik 
esaslara istinaden tanzim edilmiştir. Yuvarlak esas antre holünün üzerine üst 
katlarda birçok odaların tanzim edilmiş olması teknik bakımdan çok hatalı ve 
bilhassa Amasya gibi bir yerde kabilitatbik değildir. Fasatlar daha fazla şematik 
bir tarzda hazırlanmıştır. Yüksek mimari kaliteyi haiz değildir. Bundan maada 
projeler üzerinde birçok lüzumsuz ve işe yaramayan odalar vardır ki, bugün için 
bunların yapılması fuzuli olacaktır. Bundan altı sene evvel yapılan ve 37 bin lira 
kıymetinde olan bu proje bugün 250-300 bin liradan daha aşağıya inşa edilemez. 
Binaenaleyh, evvelemirde bu tahsisatın verilip verilmeyeceğinin bildirilmesi ve 
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bundan sonra yapılacak binanın projelerinin daha esaslı ve millî zevkimize daha 
uygun bir şekilde büromuzda tanzim edilmesinin daha muvafık olacağını arz eder, 
saygılarımla dosyayı iade ederim.” (BCA, 490.01/1652.748.1, 21.08.1943). 

Hazırlanan proje farklı zamanlarda değişikliğe uğrayarak halkevi binasının 
yapımına başlandı. Ancak olumsuz raporlar yapım aşamasında da devam etti 
(BCA, 490.01/1652.748.1, 14.02.1947). 1948 yılında halkevi inşaatı ile ilgili 
yazılan bir rapordan yaşanan sorunların hala çözülemediği anlaşılmaktadır 
(BCA,490.01/1652.748.1, 06.03.1948). 

Genelde şehirdeki tüm sosyal etkinlikler halkevinde dolayısıyla halkevi 
salonunda yapıldı. 1 Ağustos 1934 tarihinden itibaren kullanıcıların hizmetine 
açılan Halkevi Salonu, değişik amaçlarla kullanıldı (“Halkevi Reisliğinden”, 
Yeşil Amasya, 26 Temmuz 1934: 2). 

Kültürel Etkinlikler

Amasya halkevi, şehirde kutlanan millî bayramlarda ve özel günlerde 
yapılan tüm etkinliklere katıldı. Bu faaliyetlere örnek verecek olursak, 1934 
yılında Cumhuriyet’in on birinci yılı Yeşil Amasya gazetesinde şu satırlarla 
ölümsüzleştirildi: “Saat dokuzda vilayet makamında tebrikleri kabul eden Vali 
Bey, Cumhuriyet Meydanı’na geldi. Asker, Jandarma, Polis, mektepler, İzciler, 
Halkevi sporcuları, kadın ve erkek binlerce halk meydandaki yerlerinde mevki 
almışlardı. Halkevi Bandosu İstiklal Marşı’nı çaldı. Bunu Vali Bey’in muhtelif 
teşekküller önünde bayramın büyüklüğüne ve Cumhuriyet’te herkesin borçlu 
olduğu vazifeleri anlatan ve bayramını kutlayan sözleri takip etti. Bundan sonra 
mekteplerle asker ve halkın iştirakiyle “Onuncu Yıl Marşı” söylendi. Bunu 
müteakip muhtelif talebeler ve halkevi namına doğan Bey ve Halk Fırkası namına 
Şeref Beyler birer nutuk irad ettiler. Bu sırada Amasya’nın meşhur kalesinden 
mütemadiyen toplar atılıyordu. Nutuklardan sonra resmigeçit başladı. Asker, 
Jandarma, Polis, Halkevi Sporcuları, İzciler, Mektepler, İzciler ve halk resmigeçide 
iştirak etti. Resmigeçitten sonra Gazi Hazretlerinin heykelinin bulunduğu mevkide 
toplanıldı ve birçok çelenk kondu ve muhtelif hitabeler söylendi. Akşam her 
taraf fenerlerle süslendi. Gece saat 8.00’de halkevinin tertip etmiş olduğu büyük 
müsamere başladı. Salon hıncahınç dolmuştu. Halkevi bandosunun İstiklal Marşı 
ile başlayan müsamerede diş tabibi Ahmet Zeki Bey’in reisliği altındaki Güzel 
Sanatlar Şubesi’ne mensup arkadaşlar güzel bir konser verdiler. Konseri, Temsil 
Heyeti’ne mensup muallim arkadaşların Beş Devir piyesi takip etti ve piyes çok 
beğenildi ve çok alkışlandı. Piyes’ten sonra Zor Nikâh komedisi temsil edildi. 
Cumhuriyet’in “Onuncu Yıl Marşı” hep bir ağızdan söylenerek müsamereye son 
verildi.” (“Cumhuriyet Bayramı Şehrimizde Fevkalade Merasimle Kutlandı”, 
Yeşil Amasya, 12 Teşrini Evvel 1934; 1). 1935 yılındaki Cumhuriyet Bayramı 
törenleri de coşku ve sevinçle yaşandı. “Gündüz Programı” bir önceki yılla 
benzerlik göstermesine rağmen (“Şehrimizde Cumhuriyet Bayramı Töreni”, Yeşil 
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Amasya, 7 Teşrini Sani 1935: 1). Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen 29 İlkteşrin 
1935 günü akşamı Plevne Okulu Salonu’nda Halkevi Temsil Kolu Şubesi gençleri 
tarafından bir müsamere verilecekti. Program’da: Mavi Yıldırım adlı piyesten 
sonra Has Bahçe adlı komedi, Monolog, Alafranga Musiki ve Bando gösterisi 
olacaktı. Halkevi’nden davetiye alan herkes müsamereyi ücretsiz izleyebilecekti 
(“Cumhuriyet Bayramı’nda Müsamere”, Yeşil Amasya, 24 Teşrini Evvel 1935: 1). 

Tören ve müsamereler sadece Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak 
düzenlenmedi. 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi özel günler de gerçekten 
bayram coşkusu içinde kutlandı. Örneğin; 1936 yılı Çocuk Haftası Programı halka 
şu şekilde duyuruldu: Tören Cumhuriyet alanında saat 10.00’da İstiklal Marşı ile 
başlayacaktı. Orta ve ilkokullardaki öğrenciler tarafından birer nutuk okunduktan 
sonra tüm öğrenciler Cumhuriyet’in “Onuncu Yıl Marşı”nı söyleyecek ve Halkevi 
Bandosu başta olmak üzere, sporcular, ortaokul, Kılıçaslan, Plevne, Yeşilırmak ve 
Üçler İlkokulu öğrencileri geçit törenine katılacaktı. İstiklal Marşı’nı müteakiben 
Ar Kolu Komite Üyesi İsmail tarafından bestelenen “Halkevi Marşı” söylenecek; 
“23 Nisan” adlı şiir okunacak; “Karlı dağlar”, “Gurbet Mektubu”, “Batan Gün” 
ve “Ne Zaman Görsem” adlı ulusal türkülerin okunmasından sonra, kemanla iki 
küçük kız tarafından: “Halk Türküsü”, “Körün Şarkısı”, “Gelincik Tarlası” ve 
“İzmir Marşı” seslendirilecek; Klarnet eşliğinde “Gösterit Kolu Marşı” söylenecek; 
Muhittin dilek, “Yürüyüş” adlı şiiri okuyacak; Atatürk’e İlk Kurban adlı piyesin 
oynanmasından sonra Şükrü Tekin “Türklük” adlı şiiri okuyacak ve müsamere 
;Bilmeden, Anlamadan Yeme adlı bir perdelik komedi ile son bulacaktı (“936 
Yılı Çocuk Haftası Programı’dır”, Yeşil Amasya, 23 Nisan 1936: 1). 

19 Mayıs Törenlerinde genel merasim düzenine ek olarak sportif etkinlikler 
de eklendi. 1938 yılı kutlamalarında öğrenci hareketleri bittikten sonra genç 
sporcular sürat ve mukavemet koşularına başladılar. Atlamalar, gülle ve disk 
yarışları yaptılar. 

Amasya’da kutlanan özel günlerden birisi de 12 Haziran Atatürk günüdür. 1936 
yılındaki kutlamalardan örnek verecek olursak: Halkevinin hazırladığı programa 
göre şehrin her yeri bayraklarla donatıldı. Parti binasında toplanılmasının 
ardından Atatürk anıtına gidilerek ortaokul öğrencileri tarafından İstiklal Marşı 
ve millî marşlar söylendi. Memleket namına anıta çelenk konuldu. Sporcular ve 
halkevi bandosu şehri dolaşarak gösteri yaptıktan sonra anıt yanında ortaokul 
tarih coğrafya öğretmenleri Hikmet Çevik ve İzzet Nihat Orlu tarafından günün 
anlamını belirten bir nutuk söylendi (“12 Haziran Atatürk Günü Büyük Bir 
Heyecanla Kutlulandı”, Yeşil Amasya, 18 Haziran 1936; 1). 

Amasya Halkevi, şehirde kutlanan özel günlerin akşamında tüm halkın ücretsiz 
katılacağı müsamereler de hazırladı. 30 Ağustos Zafer ve Tayyare Bayramı 
şerefine Plevne Okulu salonundaki müsamereyi buna örnek verebiliriz (“Halkevi 
Reisliği’nden”, Yeşil Amasya, 30 Eylül 1934: 2.). 
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Halkevi’nde sadece resmî bayram ve/veya özel günler değil, Türk büyüklerini 
anma günleri de düzenlendi. Bunlar arasında Mimar Sinan’ı anma toplantısının 
nasıl gerçekleştiğine baktığımızda: “Halkevi salonunda büyük bir kalabalık 
huzuruyla Mimar Sinan ihtifalı yapılmıştır. Salonda kürsü üzerinde Koca Sinan’ın 
Kemal Bilgen tarafından büyük kıtada karakalemle yapılmış kavuklu ve uzun 
beyaz sakallı muhayyel bir resmî asılmıştı. Evvela halkevi idare heyetinden Bay 
Kemal Öncel kürsüye çıkarak Sinan’ın uzun sergüzeşt ve şeref dolu hayatından 
hulasalar yapmış ve kıymetdar eserleri hakkında mufassal malûmat vermiştir. 
Sinan’a ait tarihi hakikatleri tatlı bir üslup ile bize anlatan bu hitabe büyük bir 
alaka ve derin bir vecd ile dinlenmiştir. Ondan sonra Halkevi Güzel Sanatlar 
Kolu Reisi Kemal Bilgen kürsüye çıkarak Koca Sinan’ın kısaca tercümeihâlini 
ve şaheserler meydana getirmeden evvelki gençlik hayatının bazı kısımlarını 
anlatmış ve Süleymaniye Camii kurbinde bulunan üstadın mütevazı kabrinden 
bahsederek Şair Sai’nin türbedeki kitabesini okumuş ve kitabenin “Geçti bu 
demde cihandan pîri mimarân-ı Sinân/Ruhiçin Fatiha ihsan ede pîr ü civan” 
şeklinde sona eren mısrasını tekrar okuyarak büyük üstadın aziz ruhuna saygılar 
dilemiş ve büyük huşu içerisinde ihtifale nihayet verilmiştir.” (“Halkevinde 
Büyük Türk Yapıcısı Sinan Saygı ile Anıldı”, Yeşil Amasya, 15 Nisan 1935, s. 
1.). Büyük Türk Şair ve edibi Abdülhak Hamit için de halkevinde anma günü 
düzenlendi. Program Abdülhak Hamid’in hatıratına hürmeten ayakta bir dakika 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Abdülhak Hamit’in hayat ve 
şahsiyeti hakkında konferansın ardından keman ile Nesteren eserinden bir parça 
okundu. İlmi Musa’dan bir parça ve Eşper’den iki sahne temsil edildikten sonra 
Abdülhak Hamit hakkında iki şiir okundu (BCA, 490.01/978.793.1, 06. 05.1937 
ve 11.03.1938). 

Halkevlerinde halkı bilgilendirip bilinçlendirme amacıyla konferanslar 
da verildi. Konferansçılar genelde halkevi idare heyetinden ya da öğretmenler 
arasında seçildi. Bununla birlikte Ankara veya İstanbul gibi şehirlerden 
gelen konuşmacılar da oldu (BCA, 490.01/1007.886.1, 28.04.1941). Verilen 
konferansların öncesinde veya sonrasında müzik öğretmenlerince konferansa 
ek olarak konserler de düzenlendi. Konferans konularından bazıları çocuk 
terbiyesi (“Halkevinde Konferans”, Yeşil Amasya, 15 Nisan 1935; 2), eski 
zamanda muharebe usulleri (“Halkevinde Hafta Konferansı”, Yeşil Amasya, 29 
Nisan 1935; 1), Işıkları maskeleme (“Halkevinde Konferans”, Yeşil Amasya, 
12 İkinci Kanun 1935; 1), Ulu önderin Amasya’daki hayatı (“Halkevinde 
Konferans ve Konser”, Yeşil Amasya, 6 Şubat 1936, s. 1), inkılap ve istiklal’di 
(“Halkevinde İki Konferans”, Yeşil Amasya, 13 Şubat 1936, s. 1). İkinci dünya 
Savaşı ve Cumhuriyet Hükûmeti’nin aldığı kararlar ile paraşüt ve paraşütçülük 
savaş yıllarında konferans konuları arasında yer aldı (BCA, 490.01/1007.886.1, 
28.04.1941). 
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Halkı bir araya getirip kaynaştırmak için sadece konferans ve etkinlik değil, 
çeşitli vesilelerle çay şölenleri de yapıldı (“Halkevinde Çay Şöleni”, Yeşil 
Amasya, 13 Şubat 1936; 1). Örneğin 13 Şubat 1936 tarihli habere göre “Tarım 
Enstitüsü doçentlerinden Bay Kerim Ömer şerefine halkevi başkanlığı tarafından 
halkevi salonunda bir çay şöleni verilmiştir. Bu şölende ilbay, Parti başkanı, 
Şarbay, rüesayi memurun, Alay Komutanı ve Halkevi başkanları bulunmuşlardır.” 
(“Halkevinde Çay Şöleni”, Yeşil Amasya, 13 Şubat 1936: 1). 

Amasya’da hizmet veren değişik dernekler de toplantı ve diğer hizmetlerini 
yerine getirmede halkevi salonundan yararlandı. Örneğin yıllık kurultay yapacak 
olan Hilaliahmer Cemiyeti, davetli 180 kişiden en az 50’si gelmediği için yıllık 
kurultayını 20 Mart 1935 Çarşamba günü halkevi salonunda yapacağını üyelerine 
gazete aracılığıyla duyurdu (“Hilaliahmer Merkezi Başkanlığından”, Yeşil 
Amasya, 18 Mart 1935: 2). 

Yapılan etkinlikler yeterli bulunmayarak halkın ilgisini artırmak ve böylece 
daha fazla yurttaşa hizmet vermek amacıyla bir toplantı yapıldı. Halkın halkevinden 
daha yoğun yararlanması için alınan kararlardan bazılarına gelince: Haftada iki 
defa orta mektep musiki muallimi Bay Seyfi tarafından alafranga musiki dersi 
verilecekti. Bunun için güzel bir armoniyum tedarik edildi. Fedakâr zabitler 
tarafından haftanın belirli günleri atış dersleri ve bizzat atış, binicilik ve eskrim 
talimleri gösterilecek; Haftada bir gün dağcılık ve avcılık için toplu yürüyüşler 
yapılacaktı. Halkevi bando teşkilatı genişletilecek, bandoculara tek tip elbise 
yaptırılacak; beden terbiyesi muallimi Bay Arif Öner tarafından beden terbiyesi 
dersi verilecekti (“Halkevinde Faaliyet”, Yeşil Amasya, 22 Nisan 1935; 1). Bu 
etkinliklerin gün ve çalışma saatlerine gelince: Musiki dersi cumartesi akşamları 
saat 20.00’de, Atış nazariyatı Pazar günü saat 20’de, jimnastik nazariyatı Pazartesi 
günü saat 20.00’de, Musiki dersi Salı gün saat 20’de, Eskrim dersi Çarşamba 
günü saat 20.00’de, Cuma günü gündüz öğleden evvel saat 9.00’dan 11.00’e kadar 
binicilik ve atletizm, öğleden sonra saat 14.00’te dağcılık ve avcılık başlayacaktı. 
Haftanın her gününde öğleden sonra saat 16.00’dan 18.00’e kadar voleybol, tenis 
ve ayaktopu eksersizleri, ayda bir zehirli gaz tecrübeleri olacaktı. Konferanslar 
perşembe günü öğleden sonra saat 17.00’de, Bando dersleri ise Cumartesi, Pazar, 
Pazartesi ve Salı akşamları saat 19.00’da başlayacaktı (“Halkevi Haftalık Çalışma 
Programı”, Yeşil Amasya, 22 Nisan 1935: 1.). 

Bir halkevinin açılabilmesi için temel ihtiyaçlar giderildikten sonra belirlenen 
dokuz şubeden en az üçünün çalışması gerekirdi. Amasya halkevi gerçekleştireceği 
etkinliklerini başlangıçta yedi şube oluşturarak yerine getirdi. 

Amasya Halkevi Çalışma Şubeleri

Dil, Tarih-Edebiyat Şubesi: Bu şube genelde Türk dili Tetkik Cemiyeti’nin 
belirlediği genel çerçeve içinde çalıştı. Öz Türkçe sözler, halk türküleri, maniler 
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ve atasözleri derledi. dil devrimi ve dilimizin menşei konusunda konferanslar 
düzenledi. Gazetelere yurttaşları aydınlatacak yazılar yazıldı. Tarihi eserler 
yönünden bir hazine olan Amasya’yı ziyaret edenlere şehir gezdirildi, tarihi eserler 
hakkında bilgi verildi (“Halkevimizin Yıldönümü Çok Güzel Kutlandı.”, Yeşil 
Amasya, 27 Şubat 1936: 2). Bu şubenin başlıca çalışma alanlarından biri olan 
Türkçe okuma ve yazma kursları sadece halkevi salonuna gelebilenlere değil, aynı 
zamanda cezaevindeki yurttaşlara da verildi (BCA, 490.01/1052.1039, 1.3.1950). 

Bu etkinlikler yanında 18 Ağustosta İstanbul’da toplanacak olan İkinci dil 
Kurultayı’na gönderilmek üzere Amasya halkevi dil, Edebiyat-Tarih Komisyonu 
başkanı Evkaf müdürü Namık Necip Bey seçildi. (“dil Kurultayımıza Aza”, Yeşil 
Amasya, 16 Ağustos 1934; 2.). 

Cumhuriyet Bayramı ile 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 
Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Birinci ve İkinci İnönü Savaşları, 30 Ağustos 
Zafer Bayramı, Atatürk’ün Ölümü Yıl dönümü, Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası, 
Hava Şehitleri Anma Töreni, dil Bayramı, Lozan ve Montrö Günü, Çocuk 
Terbiyesi gibi türlü vesilelerle yapılan toplantı ve günlerde, o günün anlam ve 
önemini belirten konuşmalar yapıldı. 

dil ve Edebiyat Şubelerinin yerine getirilmesi beklenen en önemli görevlerin 
başında dergi çıkarmak geliyordu. Amasya Halkevi de Yeşilırmak dergisini 
yayınladı. Ulusal bayramları ve Türk büyüklerini anma günleri düzenleme görevi 
de bu şubenin sorumluluğundaydı. 

1945 yılında 8 kadın, 35 erkek olmak üzere bu kola üye 43 kişi vardı (BCA, 
490. 01/1036. 983. 1, 08.03.1950). 

Güzel Sanatlar Şubesi: İnkılap hareketlerinin halkın ruhuna tam olarak hitap 
edebilmesi için sanat bir araç olarak görüldü. Yeni duygu ve görüşler halkın 
gözüne/gönlüne sanat aracılığıyla sunulacaktı. Türk halkının çiftçi ya da asker 
millet olduğu kadar sanatkâr bir millet olduğu da sanat çalışmaları aracılığıyla 
ifade edilecekti. 

Genel olarak halkevlerinde olduğu gibi Amasya halkevinde de müzikle ilgili 
çalışmalar Bando, koro, orkestra, musiki dersleri, dağınık çalışmalar, konserler ve 
radyodan faydalanma şeklinde yürütüldü (Halkevleri 1940, 1940: 15). 

Musiki Cemiyeti’nden müdevver bandonun ıslah edilerek merasim günlerinde 
kullanılması sağlandı. Halkevi’nin çalışmaya başlamasını müteakip kurulan 
bando takımına girmek isteyenler için gazete aracılığıyla ilan verilerek halkevine 
başvurmaları istendi (“Halkevi Reisliğinden”, Yeşil Amasya, 26 Temmuz 1934: 
2.). Şehirde yapılan tüm etkinliklerde –gündüz ve gece yapılan törenlerde 
hazır– bulunan Bando Şubesi, müsamerelerde ve resmî günlerde millî marşlar, 
alafranga parçalar çalarak halkın müzik ihtiyacını gidermeye çalıştı (BCA, 
490.01/981.803.1, 1935). Halkevi’nin sahip olduğu sazların başlıcaları şunlardı: 



3058

1 fülüt, 3 Klarnet, 1 Baso, 1 Trambon, 1 Tenor, 1 Bariton, 3 Alto, 3 Kornet, 2 
Trampet, 1 davul, 1 Zil, 1 Ork Piyano, 1 Keman, 1 Cünbüş ve 4 bağlama (BCA, 
490.01/968.745. 5, 19.08.1948). 

İncesaz kısmı için bir dershane açıldı. Kurs vermesi için ortaokul müzik 
öğretmeni Şaban Soyak görevlendirildi. Teganni terennümlerinde (şarkı söyleme) 
yararlanılmak üzere de bir armenyom alındı (“Halkevimizin Yıldönümü Çok Güzel 
Kutlandı”, Yeşil Amasya, 27 Şubat 1936: 2). Halkevinde musiki ve Fransızca 
kursu da açıldı (“Halkevi Reisliğinden”, Yeşil Amasya, 1 İkinci Kanun 1935: 2.). 
Halkevi müzik kolunda alafranga kurslara ilgi her geçen gün azalırken, alaturka 
müzik konusuna halkın daha fazla rağbet ettiği görüldü (BCA, 490.01/968.745.5, 
31.05.1948). 

Güzel Sanatlar Şubelerinin bir bölümü olan resim ve fotoğrafçılık konusunda 
Amasya halkevi o tarihe kadar başarılı çalışmalar yapan halkevleri arasında 
gösterildi (CHP Halkevleri ve Halkodaları 1944, 1945: 20). Amasya halkevince 
açılan yarışmalarda dereceye giren fotoğraf ve resimlerin Ankara Sergisine 
katılması için de başvurular yapıldı (BCA, 490.01/974.770.2, 26.03.1947). İngiliz 
Kültür Heyeti’nin yurt çapında faaliyette bulunduğu etkinliklerden İngiliz Mimari 
Sergisi de Halkevi’nde sergilendi (BCA, 490.01/1017.921.2, 29.01.1949). 

Şubenin üstlendiği önemli görevlerden biri de ulusal marş ve şarkıları beraberce 
hep bir ağızdan söyletmeye çalışmaktı. Amasya halkevinde de tüm özel günlerde 
ve kutlamalarda Cumhuriyet Marşı veya Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Marşı 
bu şekilde toplu olarak hep bir ağızdan söylendi. Halkevlerinde yapılan radyo 
yayınları sadece Amasya’da değil ilçelerde de halkın ilgisini çekme konusunda 
olumlu etki yaptı. 

Temsil Şubesi: Bu şube ilk iki yıl içinde sekiz millî ve hissi temsil vererek 
yüzlerce yurttaşın milli duygularını ve sanat zevklerinin yükselmesine hizmet etti 
(“Halkevimizin Yıldönümü Çok Güzel Kutlandı”, Yeşil Amasya, 27 Şubat 1936: 
2). devam eden yıllarda da düzenlenen etkinliklerde tiyatro oyunları sunuldu. 
Oyunlarda genelde Türk yazarların eserleri seçildi. 

Spor Şubesi: Sporcu gençleri koruması altına alan şube, onlara yer, forma, 
potin vesaire temin edip civar şehir gençleriyle maçlar yaptırarak gençliğin 
birbiriyle kaynaşmasına katkı sağladı. Bu durumun devam edebilmesi için de 
kazalardaki yurtlarla birleşerek bir mıntıka oluşturmaya çalıştı. Ayrıca belediye ile 
iş birliği yaparak şehre yakın bir yerde saha temin etti (“Halkevimizin Yıldönümü 
Çok Güzel Kutlandı”, Yeşil Amasya, 27 Şubat 1936: 2.). Sporda çeşitlıliğin 
sağlanması için voleybol ve atlama tesisi yaptı. Atlı gezintilere, beden terbiyesi 
konferanslarına devam etti (BCA, 490. 01/981. 803. 1, 1935). Sporcu gençlere 
Ortaokul Jimnastik Öğretmeni Arif Öner tarafından ders verildi (BCA, 490. 
01/981. 803. 1, 1935). 
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Amasya’da o dönemde futbol takımı olarak Amasya Halk Spor, Bozkurt, 
Alay Spor ve Turan İdman Yurdu vardı (“Alay 56 İle Maç”, Yeşil Amasya, 10 
Mart 1936; 1). 1935 yılında memleketin en eski futbol takımı olan Turan İdman 
Yurdu ile Halkevi Spor birleşerek Turan’ın eski formasını taşımak kaydıyla Halk 
Turan adını aldı. 1939 yılına gelindiğinde gazete artık sadece Halkspor adını 
kullanıyordu (“Halkevi Faaliyetleri”, Yeşil Amasya, 22 Nisan 1935; 1: Ruhi 
Mısırlı, “Bu Haftanın Spor Haberleri”, Yeşil Amasya, 14 Ağustos 1939; 1). 20 
Nisan 1935 Cumartesi günü halkevinde yapılan seçim sonrasında Bay doğan, Bay 
Arif, Bay Ahmet Rahtuvan, Bay Hüseyin, Bay Ahmet çoğunlukla idare heyetine 
ve bunlardan Bay Hüseyin reisliğe seçildi (“Halk Spor Turan’la Birleşti”, Yeşil 
Amasya, 22 Nisan 1935: 1). 

Amasya’da sporun canlı bir şekilde çalışması ve daha iyi verim alınması için 
bir mıntıka oluşturulması kararlaştırıldı. Valı Bay Kadri Üçok’un başkanlığında, 
Halkevi Başkanı Bay Ekrem Bilgen ile merkez, Merzifon ve Gümüşhacıköy 
Kulüp delegelerinden üç kişinin katılımıyla halkevinde yapılan kongrede mıntıka 
heyeti oluşturuldu (“Amasya Mıntıkası Kuruldu”, Yeşil Amasya, 22 Nisan 1935; 
1). 

İçtimai Yardım Şubesi: Halkevinde 20 Eylül 1934 tarihinden itibaren bir 
muayene odası açılarak başvuran vatandaşların ücretsiz muayene olmaları sağlandı 
(“Halkevi Reisliğinden”, Yeşil Amasya, 12 Teşrini Evvel 1934: 2). Bu hastalar 
içinde ekonomik durumu kötü olanların ilaçları alındı. Hastanede tedavi ihtiyacı 
olanların hastaneye yatırıldı. Sıtmalı, frengili hastaların ilgili dairelere sevkini 
temin ederek memleketin sağlık işlerine yardım etmek de bu Şube’nin hizmetleri 
arasındaydı. (“Halkevimizin Yıldönümü Çok Güzel Kutlandı”, Yeşil Amasya, 27 
Şubat 1936: 2) İçtimai Yardım Şubesi, şehirdeki durumu iyi olmayan ailelerin 
çocukları için toplu sünnet düğünleri de yaptı. (“Halkevi Reisliğinden”, Yeşil 
Amasya, 20 Eylül 1934: 2)

Amasya’ya gelen Hafız Burhan Bey şehirde dört gün kalıp musiki konserler 
verdi. Halkevi İçtimai Yardım Komitesi de Hafız Burhan Bey’in katılımıyla 
Hilaliahmer ve Himayeietfal yararına belediye bahçesinde bir konser düzenledi 
(“Hilaliahmer Menfaatine Müsamere”, Yeşil Amasya, 23 Ağustos 1934: 2). 

Kütüphane-Neşriyat Şubesi: Her halkevinde ve odasında bir kütüphane veya 
okuma odası bulunması olmazsa olmaz bir zorunluluktu. Çünkü Kütüphane ve 
Neşriyat Şubesi manevi çoraklığı giderecek barajların ve kanalların başı olarak 
kabul edildi. Kütüphane veya okuma odasının önemi: “Bir kütüphanenin, bir 
okuma odasının bir halkevine hatta aletıtlak bir şehre, bir köye bile, buğday ambarı, 
harman yeri, su arkı kadar lüzumlu bir şey olduğu muhakkaktır.”sözleriyle dile 
getirildi (Halkevleri 1932-1935: 104, 110). Eleman azlığı nedeniyle Kütüphane 
Şubesi açılmayan yerlerde bu görevi dil-edebiyat veya halk dershaneleri şubeleri 
yerine getirdi. 
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Bu şube günlük gazetelere, bir takım dergilere abone olarak, genel 
sekreterlikten, diğer kurumlardan, kardeş halkevlerinden gelen ve bağışlanan 800 
cilde yakın bir kütüphaneyi halkın hizmetine sunmak suretiyle memleketin okuma 
zevkinin yükselmesine çalıştı (“Halkevimizin Yıldönümü Çok Güzel Kutlandı”, 
Yeşil Amasya, 27 Şubat 1936: 2). 1943-1944 yılı kütüphane istatistiklerine göre 
Amasya’da 1 adet Millî Eğitim Kurumuna bağlı kütüphane hizmet verirken 3 adet 
halkevi ve 3 adet de halkodasında kütüphane bulunmaktaydı (Millî Eğitim Genel 
Kitaplıklar ve Müzeler İle Halkevleri, Odaları ve Okuma Odaları Kitaplıkları 
İstatistikleri 1943-1944, 1946: III). Halkevi kütüphanesinde 1 erkek memur 
çalışmaktaydı ve yıllık ödeneği 337 liraydı. Bu ödenek kütüphane memurunun 
maaş ücreti olarak harcandı (Millî Eğitim Genel Kitaplıklar ve Müzeler; 36). 

Köycülük Şubesi: Şehir hayatına yeni atılan köylü yurttaşlara gerekli 
yardımı yapmak da bu şubenin hizmetleri arasındaydı. Bunun için her fırsattan 
yararlanırken, bir grup öğretmen nahiye merkezlerine giderek istiklal ve inkılap 
üzerine değerli konferanslar verdi (“Halkevimizin Yıldönümü Çok Güzel 
Kutlandı”, Yeşil Amasya, 27 Şubat 1936; 2). Köylü vatandaşlara her hangi bir 
sorunla karşılaştıklarında bu şubeye başvurmaları çeşitli vesilelerle açıklandı ve 
olumlu sonuçları görüldü. 

Nüfus sayımı dolayısıyla da köylerinde Cumhuriyet’in değerlerinden, onun 
yaptığı her şeyin iyi olacağından, ve bu meyanda nüfus sayımının yararlarından 
bahseden nutuklar verildi (BCA, 490. 01/981. 803. 1, 1935). 

Halkevi Yöneticileri

Halkevlerinin özerk olmasına karşın başta başkanlar olmak üzere tüm halkevi 
görevlilerinin çalışabilmesi için aranan ilk koşul parti üyesi olmasıydı (Şimşek, 
2002: 92). Bu durum Amasya halkevi için de geçerlıliğini korudu. 

Halkevi açıldığında başkanlığına eczacı Ekrem Bilgen getirildi. 1902 Amasya 
doğumlu olan Bilgen, 1922 yılında Yüksek İstanbul darülfunun Tıp Medresesi 
Eczacı Şubesinden mezun oldu. Halkevi başkanı olmadan önce Amasya Türk 
Ocağı Müessisi, Zile Türk Ocağı’nın açılmasına tavassut, Hilali Ahmer, Himaye-i 
Etfal Katiplikleri, Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Amasya Şubesi’nin açılışına 
arabuluculuk ve Belediye Encümen Azalığı görevlerinde bulundu (BCA, 
490.01/932.624.2, 02.05.1949). Başkanlık süresi 24.02.1936 tarihinde dolduğunda 
Cumhuriyet Halk Partisi İlyönkurulunun kararıyla yeniden söz birliğiyle bu göreve 
atandı (“Halkevi Başkanlığı”, Yeşil Amasya, 27 Şubat 1936; 2). Amasya Halkevi 
Başkanlığı’na 1941 yılında Mehmet Şevket Laçin getirildi. Hukuk Fakültesi ikinci 
sınıftan terk olan Laçin, Şubat 1939 yılından itibaren Amasya Belediye Başkanlığı 
görevini de yürüttü (BCA, 490. 01/932.624.2, 02.05.1945). 

1948 yılında Amasya Halkevi Başkanı sıfatıyla C.H.P. Genel Sekreterliği’ne 
yollanan raporlarda başkan olarak Halid Öcalan ismi geçmektedir (BCA, 
490.01/968.745.5, 19.08.1948). 
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Amasya Halkevi, diğer halkevlerinde sık görülmeyen bir uygulamaya da imza 
atarak matbaa sahibi oldu. Halkevi yöneticileri, Hususi Muhasebe İdaresi’nde 
bulunan Vilayet Matbaası’nın memleket kültürüne daha faydalı olabilmesi 
amacıyla Halkevi’ne devrini istedi. Umumi Meclis’in bu talebi kabul etmesiyle 
de halkevi ucuz bir fiyatla matbaayı hemen devraldı (“Halkevimizin Yıldönümü 
Çok Güzel Kutlandı”, Yeşil Amasya, 27 Şubat 1936; 2). Halkevinin malı olan 
matbaa, 31 Mayıs 1936 tarihine kadar 350 liraya icara verildi ve bunun 250 lirası 
tahsil edildi. Böylece matbaa, halkevi için bir gelir kaynağı oldu (“Halkevimizin 
Yıldönümü Çok Güzel Kutlandı”, Yeşil Amasya, 27 Şubat 1936: 2). Halkevi 
matbaasında sadece Halkevi’yle ilgili belgeler basılmadı, dışarıya da iş yapıldı 
(“Halkevi Matbaası”, Yeşil Amasya, 8 Nisan 1935: 2). Hatta Yeşil Amasya 
gazetesi Yeşilırmak matbaasında basılırken, matbaa değişikliği yaparak Halkevi 
matbaasında basılmaya başladı. Yeşil Amasya gazetesinde 12 Haziran 1937 tarihli 
bir habere göre Amasya Halkevi matbaası kapatıldı. Bundan dolayı geçici bir süre 
yayınına ara vermek zorunda kalan gazete 12 Haziran 1937 tarihinden itibaren 
yeniden yayımlanmaya başladı (“Özür dileriz”, Yeşil Amasya, 12 Haziran 1937: 
2). 

Amasya Halkevi, matbaa sahibi olmasına rağmen kendi matbaasında kitap ve/
veya broşür yayımlamadı (BCA, 490.01/1036.983.1, 08.03.1950). Dergi’yi ise 
matbaa kapandıktan sonraki bir tarihte çıkarmaya başladı. Halkevi’nin bir dergi 
çıkaracağına dair haberler de Yeşil Amasya gazetesi aracılığıyla halka duyuruldu 
(“Halkevimiz Bir Mecmua Çıkarıyor”, Yeşil Amasya, 16 Temmuz 1938: 1). 

2. Yeşilırmak Dergisi

Amasya halkevi tarafından yayımlanan Yeşilırmak dergisi, 1938 yılı eylül 
ayında yayın hayatına başladı (1942 Yılı Gazete ve Mecmualar, 1942: 333). 
1939 yılında 6-7. Sayıların birlikte çıkması haricinde aylık olarak yayınlandı. 
1939 yılı nisan ayındaki 8. sayıyla sona erdi. 

Yeşilırmak dergisinin imtiyaz sahibi Nazım Berksoy’ken 6. sayıdan sonra 
Alişan Refik Tanural oldu. İdare ve yazı işleri sorumlusu ise 5. sayıya kadar Niyazi 
Tarman, 5-7. Sayılar arası İ. Ertem ve sekizinci sayıda ise Hilmi Sakman’dı. 
Fiyatı 10 kuruş olan derginin yıllık abone bedeli 120 kuruştu. Her sayısı 16 sayfa 
olarak çıkan dergi (6-7. Sayılar birlikte çıktığı için 32 sayfaydı) Amasya’da Emel 
matbaasında basıldı. 

Yazar kadrosunda, Nazım Berksoy, İ. dağlıoğlu, Haşim Nezihi, İ. Ertem, 
R. Mısırlı, İ. Nihat Orlu, H. Ülkün, Y. Özel, Zehra Sümbül, Talat Öncel, Nazmi 
Çağan ve N. Necip Onur vardı. 

dergi çıkış amacını açıklarken siyasal meselelerle uğraşma niyetinde 
olmadığını, imkân verdiği oranda aktüalite ile ilgilenileceğini belirtti: “Dergimiz 
denilebilir ki Amasya’da her alanda yeni ve verimli işlere başlandığı bir zamanda 
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çıkıyor. Atatürk’ün besleyici, koruyucu ve kurtarıcı ışılarıyla sen zamanın en kısa 
fasılaları içinde efsanevi tazelik, zindelik ve güzelliğe kavuşacaksın. Sana ve bize 
ne mutlu!” (Nazım Berksoy, “Aylık Konuşma: Yeşilırmak”, Yeşilırmak, Eylül 
1938; 4). Gerçekten de sayılar incelendiğinde derginin yayın hayatı boyunca 
belirli günler, Amasya’nın tarih-coğrafyası, ünlü şairleri, şiir ve edebiyat başta 
olmak üzere ve Amasya tarımıyla ilgili konulara da öncelik tanıdığı görüldü. Son 
sayfada Şehir Haberleri başlığı altında şehirdeki imar çalışmaları ve ile tayin olan 
veya gidenlerin haberlerine yer verildi. 

İlk sayının içindekiler kısmına baktığımızda yazarlar ve ele aldıkları konular 
şu şekildeydi: “İ. Nihat Orlu-30 Ağustos; Nazım Berksoy-Yeşilırmak; Nazmi 
Çağan-Amasya ve Tarih; Haşim Nezihi-Geliyoruz (şiir); Haşim Nezihi-Halkevi, 
Vazife ve Gayeleri; Nazım Berksoy-dudaklar (şiir); İ. Ertem-Yarı Bile Olamayan 
Maç; H. Ülkün-Elma ve Armutların dökülmesi; İ. Nihat Orlu-Amasya Hakkında 
Coğrafya ve Tarih Bilgisi; Niyazi Tarman-Kapak, Resim ve Linolyum Klişeleri 
Yapan.” (“İçindekiler”, Yeşilırmak, Eylül 1938; I). 

dördüncü Sayı 1938 yılı aralık ayına denk geldiği için bu sayı tamamıyla 
Mustafa Kemal Atatürk’e ayrıldı. Atatürk’ün yaşamı, yaptıkları, onun yokluğunda 
neler yapılacağı vb. tüm duygu ve düşünceler aktarılmaya çalışıldı. Sadece bu 
sayıya özel derginin alt ve üstüne kalın siyah çizgilerle çerçeve oluşturuldu. 
“Ebedi Lider” veya “Ulu önder” gibi ifadeler kullanılmasının yanında “Sevgili 
Hemşehrilerim, Ulu Önderimiz, Sevgili Cumhurbaşkanımız Kemal Atatürk Öldü” 
diye yazılarak fani bir kişi olduğunun da üzerinde duruldu (Nazım Berksoy, 
“Ebedi Atamızın Ardından”, Yeşilırmak, I. Kanun 1938; 6). 

Yayın hayatı boyunca, Cumhuriyet ideolojisini geniş halk kitlelerine ulaştırma 
misyonuyla hareket eden Yeşilırmak dergisinde yer alan yazıları dil, edebiyat ve 
sanat yazıları, Amasya ile ilgili yazılar ve Türk İnkılâbı ile ilgili yazılar olmak 
üzere üç başlık altında değerlendirmek mümkündür. 

Cumhuriyet Halk Partisi Amasya Halkevi tarafından CHP Genel sekreterliğine 
yazılan 02. 12. 1945 tarihli yazıda halkevi tarafından daha önce çıkarılan 
Yeşilırmak adlı derginin ayda bir yeniden çıkarılması için imtiyaz sahibi ve 
yazı işleri müdürlüğünün Halkevi dil-Edebiyat Komitesi Başkanı Ortaokul 
Türkçe Öğretmeni ve Müdür Yardımcısı Oğuz Tansel’e bırakılması ve derginin 
çıkarılması için gerekli para yardımının yapılması istendi. Bu yazıya cevap 
gelmemesi üzerine derginin çıkarılması için gerekli şartları içeren 17.01.1946 
tarihli yeni bir yazı yollandı. Bu yazıya göre derginin yeniden çıkarılması için 
şu gerekçeler öne sürüldü, Yeşilırmak dergisinin yeniden çıkarılabilmesi için 
mevcut olan imkânlar: 1. İlimiz Emel Basımevi Teknik bakımdan kitap ve dergi 
basacak duruma gelmiştir. 2. dergimizin bir yıllık baskı ve kağıt masraflarını 
karşılayacak paramız vardır. 3. dil-Edebiyat Komitemiz bu konu ile bir yıldır 
meşgul bulunduğu cihetle yazı bakımından yeter derecede hazırlıklıdır. 4. 
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İlimizde devlet Orman İşletmesi Müfettişliği Müdürlüğü ve Teknik Tarım Okulu 
gibi kurumların son yıllarda teşekkül etmesi Dergimize yüksek tahsil elemanları 
kazandırmıştır ki bunlardan her zaman faydalanmak mümkündür. 5. İlimizde 
kurulmakta olan Müze Müdürlüğü Amasya’nın zengin tarihi eserlerini toplama ve 
bunlara ait bilgileri yayma bakımından dergimizden çok faydalanabilecektir. Bu 
kurum daha şimdiden halkevimizle temasa geçmiş, henüz açılmamış olan Müze 
ve Tarih Şubemizin açılması hazırlıklarına başlanmıştır. 6. İlimiz basımevinde 
dergimiz için bir miktar kâğıt vardır. Elde mevcut paramızla Maliye Bakanlığı 
Kırtasiye deposundan ve Yayın Genel Müdürlüğü’nden de ucuz kağıt temininin 
mümkün olacağı kanaatindeyiz. 7. dergi ilimiz halkevi adına çıkarılacağı için 
ilçelerimizden de her bakımdan faydalanmak mümkün olacaktır.” (BCA 490. 
01/733. 3. 2, 16.02.1951). 

Dergi çıkmadan çok önce kurulan Amasya Halkevi, Dergi yayın hayatını 
noktaladıktan sonra da ülke genelinde halkevlerinin kapanışına kadar çalışmalarını 
sürdürdü. 

SONUÇ

Başarıyla sonuçlanan Türk Kurtuluş Savaşı’nın ardından ulus devlet olarak 
kurulan Türkiye Cumhuriyeti devleti, Osmanlı İmparatorluğu’nu oluşturan 
heterojen toplum yapısından farklı olarak homojen bir yapı sergiledi ve Türk 
kimliğine dayandı. “Eski Türkiye’den farklı olan yeni Türkiye’de” toplumu 
yönetmeye, şekillendirmeye, eğitmeye, örgütleme ve denetlemeye duyulan 
ihtiyacın sonucu olarak ortaya çıkan halkevleri, Cumhuriyet’in getirdiği yeni 
değerler sistemi ve yaşam tarzını oluşturmada önemli görevler üstlendiler. 

Amasya Halkevi de, halkı aynı ülküye bağlı, kaynaşmış bir kütle hâline getirmek 
için çabaladı. Gerçekleştirdiği etkinliklerle Türk İnkılâbının anlaşılmasına ve 
yerleşmesine gayret etti. Çalışmalarında gönüllülük esasına dayanan halkevi 
yetişkinlere yönelik faaliyetlerde bulundu. 

Verilen konferans, konser, müsamereler, spor çalışmaları, sinema tiyatro 
gösterileri, özel günlerle ilgili düzenlenen gecelerle halkevi yeni rejimin halka 
öğretilmesini ve gönülden benimsetilmesini amaç edinen bir yaygın eğitim 
kurumu oldu. Kütüphane ve Okuma odalarına azami önem gösterilerek halkın 
okuma alışkanlığı edinmesi ve geliştirilmesine yardımcı olundu. Kurslarla 
geliştirilen okuma yazma oranları kitaplıklarla beslenirken, “Mahalle kahvesinden 
halkevi kütüphanesine” parolasıyla halka tek başına ya da toplu olarak okuma 
zevki aşılanmaya çalışıldı. Ayrıca yapılan dil derlemeleri, türkü derlemeleri, 
yerel ve milli oyunların derlenmesiyle millî kültürün zenginleştirilmesinde de 
etkileri bulundu. Halkın bir araya getirilerek ülkede birlik ve beraberlik içinde 
yaşanmasına –ulus bilincine ulaşılmasına– katkıda bulundu. 
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Amasya Halkevi, 1931 yılı parti programında belirtilen “ulus; dil, kültür ve 
ülkü birliği ile birbirlerine bağlı yurttaşlardan meydana gelen siyasal ve sosyal 
bir bütündür” tanımına uygun yurttaşlar yetiştirmek amacıyla 1934-1951 yılları 
arasında Amasya’da bir kültür yuvası, bir aydınlanma ve toplumsal dayanışma 
merkezi olarak faaliyette bulundu. 
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