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SUNUŞ

Erken dönem Cumhuriyet târihi üzerine yapılan araştırmala-
rın en zayıf ve eksik yönü, dönemin taşrasına ilişkin bilgilerin 
ortaya çıkarılmasındaki yetersizliktir denilebilir. Sözün kısası; 
dönemin taşra hayâtına ilişkin bilgilerimiz fazlasıyla eksiktir. 
Neredeyse yoktur! Oysa, 1950 sonrası siyâsal gelişmelerin ger-
çekçi bir analizini yapabilmek için, erken dönem Cumhuriyet tâ-
rihini, yâni CHP iktidârında taşrayı yakından bilmek ve tanımak 
gerekir(di). Bu seride, 1930-1950 yılları arasında taşranın zaman 
zaman genel, zaman zaman ayrıntılı röntgenini çekmeye çalışa-
cağım.1

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan CHP kataloğu 
içindeki çok sayıdaki rapor, dönemin taşrasının röntgen çeki-
minin temelini oluşturacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse; CHP, 
bu dönemde üç koldan taşraya ilişkin bilgi(ler) edinmeye çalı-
şıyordu. Bu üç ayrı kolu şöyle tasvir etmek mümkündür: (a) Ni-
zamnâme gereğince, vilâyet idâre heyeti başkanlıklarının parti 
faaliyetlerine ilişkin olarak her altı ayda bir genel sekreterliğe 
iletmek zorunda oldukları raporlar vardı. Bu faaliyet raporları 
için genel sekreterlik tarafından hazırlanmış standart sorular 
bulunuyordu.2 (b) CHP milletvekillerinin temsil ettikleri vilâyet 
için genel sekreterliğe ilettikleri raporlar vardı. Bu raporlar; 
tek bir milletvekilinin imzâsını taşıyabileceği gibi, birden çok 
milletvekilinin ortak imzâsını da taşıyabiliyordu. (c) CHP Parti 
Müfettişleri’nin, yine nizamnâme gereğince, görevlendirildikleri 

1 Elbette haksızlık etmek istemem... Elimizde dönemin taşrasını yeterli ölçü-
de ortaya çıkarabilecek kaynak ve malzeme bulunduğunu iddiâ edemem... 
Kısa süre önce Osman Fikret Topallı’nın Giresun Günlükleri’ni (bkz. Osman 
Fikret Topallı, Giresun Günlükleri (1921-1961), (Yayına Hazırlayan: Cemil 
Koçak), (2 Cild), Alfa Yayınları, İstanbul, 2017) yayına hazırlarken, bu alanın 
ne denli ihmâl edilmiş olduğunun bir kez daha farkına vardım.

2 Bu seride sözünü edeceğim vilâyet idâre heyeti başkanlıklarınca hazırla-
narak genel sekreterliğe iletilen bütün raporlar, esas olarak bu standart 
sorulara göre hazırlandığından, EK 1’de sunduğum bu formatın muhakkak 
incelenmesi gerekmektedir.
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bölgedeki vilâyetler hakkında hazırladıkları raporlar, yine genel 
sekreterliğin dikkatine sunuluyordu.3

Öncelikle hatırlatmak ihtiyâcındayım ki; genel sekreterliğin 
Parti Müfettişleri için özel olarak hazırladığı teftiş tâlimatnâmesi, 
vilâyet idâre heyetleri için hazırlanmış olan bu sorulardan tamâ-
men farklıdır ve biribirine karıştırılmamalıdır. Elbette, parti mü-
fettişleri için hazırlanmış olan tâlimatnâme, çok daha kapsamlıydı.

Taşranın röntgenini çekebilmek için her üç rapor çeşidinden 
de yararlanmaya çalıştım.

Bu seride çok sık sözünü edeceğim CHP Parti Müfettişleri hak-
kında çok uzun yıllar önce ayrıntılı bilgi veren iki yazı yazmıştım. 
Bu bakımdan konuyu yeniden ele alarak, burada tekrâr etmek is-
temiyorum. Öncelikle bu yazılarımın okunmasını öneriyorum.4

Parti Müfettişliği, CHP’nin 1923 târihli nizamnâmesi ile kurul-
du. Hemen belirtmeliyim ki; Parti Müfettişleri’nin 1923 yılından 
1930 yılına kadar geçen sürede hiçbir raporunu göremedim. Zâten 
nizamnâmede, Parti Müfettişleri’nin teftiş raporu hazırlamaları 

3 Bkz. EK 2, EK 3 ve EK 4. Ayrıca, değişik dönemlerde Parti Müfettişleri’nin 
isimleri ile görev yerlerini, başka çalışmalarımda belirttiğim için, bura-
da yinelemiyorum... Ancak, Parti Müfettişleri’nin hayli sık değiştirildiği-
ni belirtmeliyim... Bkz. Cemil Koçak, “Tek-Parti Döneminde Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde Parti Müfettişliği”, Târık Zafer Tunaya’ya Armağan, İs-
tanbul Barosu Yayını, İstanbul, 1992, s. 459-494; Cemil Koçak, “Tek-Parti 
Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi’nde Parti Müfettişliği”, Geçmişiniz 
İtinayla Temizlenir, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 142-144 ve Ce-
mil Koçak, “Tek-Parti Döneminde CHP’de Parti Müfettişliği’ne İlişkin Yeni 
Bilgi(ler)”, Mete Tunçay’a Armağan, (Derleyenler: Mehmet Ö. Alkan, Tanıl 
Bora ve Murat Koraltürk), İletişim Yayınları, İstanbul, 2007, s. 675-676; 
Cemil Koçak, Türkiye’de Millî Şef Dönemi (1938-1945), (Cild: 2), İletişim 
Yayınları, İstanbul, 1996, s. 98-104; Cemil Koçak, Belgelerle İktidar ve 
Serbest Cumhuriyet Fırkası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006; Cemil Ko-
çak, CHP Genel Sekreterliği (1930-1950), Alfa Yayınları, İstanbul, 2018, 
s. 152-155; Cemil Koçak, İktidar ve Demokratlar, (Türkiye’de İki Partili 
Siyâsî Sistemin Kuruluş Yılları: 1945-1950), (Cild: 2), İletişim Yayınları, 
İstanbul, 2012, s. 369-378; Cemil Koçak, Uzlaşma, (Türkiye’de İki Partili 
Siyâsî Sistemin Kuruluş Yılları: 1945-1950), (Cild: 5), İletişim Yayınları, İs-
tanbul, 2012, s. 347-348.

4 Üçüncü dipnota bakılmalıdır. Parti Müfettişleri’nin raporlarını geniş ölçü-
de kullandığım bir başka kitabım için ayrıca bkz. Cemil Koçak, Belgelerle 
İktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.
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gerektiğinden de hiç söz edilmemişti. Ayrıca, vilâyet idâre heyeti 
başkanlıklarının da rapor hazırlamaları gerektiği nizamnâmede 
yer almıyordu.

1927 yılında kabûl edilen nizamnâmede ise, Parti Müfettişle-
ri’nin yetkileri bir hayli artırılmıştı; fakat hâlâ genel sekreterli-
ğe rapor hazırlamalarına ilişkin bir hüküm bulunmuyordu. Diğer 
yandan, aynı nizamnâme, vilâyet idâre heyetlerinin her üç ayda 
bir Parti Müfettişi’ne “fırka hayâtına ve faaliyetlerine dâir” rapor 
vermesini öngörmüştü.5 Ancak, bu çalışmam sırasında vilâyet idâ-
re heyeti başkanlıklarının bu yıllara âid raporlarına rastgelmedim.

1931 yılında kabûl edilen yeni nizamnâme gereğince, bu târih-
ten itibârendir ki; vilâyet parti idâre heyeti başkanlıklarının altı 
ayda bir düzenlemeleri gereken faaliyet raporlarının –muhteme-
len Recep Peker’in genel sekreter olmasıyla birlikte– alt kademe 
teşkilât birimlerinden toplanarak, genel sekreterliğe ulaşmaya 
başladığını görüyoruz.6

Ancak, bu raporların da, düzenli aralıklarla ve sürekli olarak 
yazıldığını söyleyemeyiz. Bu nedenle de, genel sekreterliğin sık 
sık vilâyet idâre heyeti başkanlıklarını uyarma ihtiyâcını duydu-
ğu yazışmalardan anlaşılmaktadır. Genel sekreterliğin çok kere 
bu raporların gecikmesinden dolayı şikâyetçi olması da, bize 
raporlama sisteminin arzu edilen şekilde işlemediğini açıkça 
göstermektedir. Belki de arşivde bütün bu raporların bulunma-
masının bir nedeni de, nizamnâmenin öngördüğü şekilde, belirli 
zamanlarda verilmesi gereken raporların bir kısmının hiç iletil-
memiş olmasındandır.

Yine 1931 yılında ilk kez Parti Müfettişleri’nin parti teftişi 
sırasında raporlarında yanıtlamaları gereken sorular da saptan-
mıştı.7

5 Ayrıntılı bilgi için bkz. Cemil Koçak, “Tek-Parti Döneminde Cumhuriyet 
Halk Partisi’nde Parti Müfettişliği”, Târık Zafer Tunaya’ya Armağan, İs-
tanbul Barosu Yayını, İstanbul, 1992, s. 459-494; Cemil Koçak, “Tek-Parti 
Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi’nde Parti Müfettişliği”, Geçmişiniz 
İtinayla Temizlenir, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 129-171.

6 Üçüncü dipnota bakılmalıdır ve ayrıca bkz. Cemil Koçak, Belgelerle İkti-
dar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006.

7 Ayrıntılı bilgi için bkz. Cemil Koçak, “Tek-Parti Döneminde Cumhuriyet Halk 
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Şimdi de söz konusu raporların genel özelliklerinden söz et-
meliyim... Öncelikle vurgulanması gereken husus; vilâyet idâre 
heyeti başkanlıklarınca hazırlanan raporların yeterli ölçüde bilgi 
sunmaktan çok uzak olduğudur. Bunun bir nedeni, belki de genel 
sekreterliğin daha önceden hazırlamış olduğu standart soruların 
yetersizliğidir. Nihâyet bu soruların yeterli ve geniş ölçüde bil-
gi iletilmesini sağlayacak kadar nicelikçe ve nitelikçe geliştiril-
memiş olması düşündürücüdür. Her ne kadar bu konuda adım 
atılmak istenmişse de, görünen odur ki, bunda hiçbir başarı ka-
zanılamamıştır. Vilâyet idâre heyeti başkanlıklarınca hazırlanan 
raporlar, âdetâ ‘sâde suya tirit’tir. Raporlar dolgun olmaktan çok, 
içi boş ve göstermeliktir. Âdetâ ‘lâf olsun, âdet yerini bulsun’ tar-
zında hazırlanmıştır. Bu raporların CHP Genel Sekreterliği’ni de 
tatmin etmediğini düşünmek için yeterli neden bulunmaktadır.

Vilâyet idâre heyeti başkanlıklarının raporlarının ardında; 
kişisel izlenimim odur ki; genel sekreterliğin bir talebini karşı-
lamak, yanıtlamak ve bunu yaparken de, olabildiğince partinin 
vilâyetteki çalışmalarını yeterli gösterebilme çabası yatmaktadır. 
Elbette, partinin taşra teşkilâtı, parti merkezi karşısında yetersiz 
görünmek istemezdi; bunun için de kâğıt üzerinde konulmuş olan 
bütün hedeflere ulaşılmış olduğunu açıklamak zorundaydı. Aksi 
hâlde, merkezin dikkatini çekmiş ve muhtemelen de bir sonraki 
kongrede değiştirilme riskiyle karşı karşıya kalmış olurdu. Böy-
le bir ihtimâlden çekinilmiş olması akla yatkındır. Bu bakımdan 
vilâyet idâre heyeti başkanlıklarının raporları, bize ‘gerçeği’ sun-
maktan çok; muhtemelen ‘olması gerekeni’ yansıtmaktadır. Bu 
bakımdan bu raporların taşranın ‘gerçeği’ni sunduğu söyleneme-
yeceği gibi; sâdece merkezin beklentilerinin karşılanmaya çalışıl-
dığı da açıkça görülmektedir. Tatminkâr olmadığı gibi; –ileride 
görüleceği üzere– yanlış ve yanıltıcıdır da...

Fakat diğer iki rapor çeşidi için aynı saptamada bulunamayız. 
Öncelikle milletvekillerinin temsil ettikleri vilâyet için hazırla-
dıkları raporlar, çok daha geniş kapsamlı ve bilgi yönünden hay-

Partisi’nde Parti Müfettişliği”, Târık Zafer Tunaya’ya Armağan, İstanbul 
Barosu Yayını, İstanbul, 1992, s. 459-494; Cemil Koçak, “Tek-Parti Dönemin-
de Cumhuriyet Halk Partisi’nde Parti Müfettişliği”, Geçmişiniz İtinayla Te-
mizlenir, İletişim Yayınları, İstanbul, 2009, s. 129-171. Bkz. EK 5 A ve B.



SUNUŞ

13

li dolgundur. Bâzı raporların uzunluğu, dolgunluğu ve ayrıntılı 
anlatımları dikkat çekicidir. Diğer yandan, Parti Müfettişleri’nin 
raporlarının ayrıntılı bilgi sunması bakımından önde geldiğini de 
belirtmeliyim. Parti Müfettişleri’nin kapsamlı ve farklı alanlarda 
bilgi sunan ve sorunları yansıtmaya çalışan, bu arada çözüm yol-
ları konusunda kendi kişisel görüşlerini de aktardıkları raporlar; 
bu üç rapor çeşidi arasında, muhakkak ki, önde gelendir.

Yine de raporlar arasında belirgin farklar olduğu göze çarp-
maktadır. Bâzı raporlar, daha çok merkezin tatmin edilmesine 
yönelikken; diğerleri, sorunları çok daha açık yüreklilikle ortaya 
koymaktan çekinmemektedir ki, bu bakımdan kesinlikle takdire 
şâyândır. Elbette, milletvekillerinin olsun, Parti Müfettişleri’nin 
olsun, rapor hazırlamaktaki hassâsiyetleri, raporların niteliğini 
ve değerini artırmakta ya da azaltmaktadır.8

8 Şimdiye kadar saptayabildiklerimin dışında kalan Parti Müfettişleri’nin 
isimleri için de ayrıca bkz. EK 6.

 1947 yılı başında hazırlanan Parti Müfettişleri raporunda ise; hayli geç 
bir târihte de olsa, bu teşkilâtın misyonunu ne ölçüde yerine getirebildiği 
tartışılmıştı. Bu konuda görebildiğim tek rapor olması nedeniyle burada 
özetlemeyi uygun gördüm.

 Parti Müfettişliği’nin misyonunun tartışıldığı toplantıya on altı Parti Mü-
fettişi katılmış ve bu toplantıda ortaya çıkan görüşler, düşünceler ve öne-
riler, 14 Ocak 1947 târihli raporla genel sekreterliğe bildirilmişti. CHP, bu 
târihten önce “umûmî seferberlik” ilân etmeyi kararlaştırmıştı bile...

 İlk saptanan husus; parti nizamnâmesinin Parti Müfettişleri’nin görev 
ve yetkileri konusunda yeterli açıklıktan yoksun olmasıydı; her ne kadar 
nizamnâme gereğince kabûl edilen teftiş tâlimatnâmesi varsa da, bu da, 
kabûl edildiği sıradaki “yürüyüş ve anlayışa göre” hazırlanmıştı ve hâli 
hazırdaki duruma uygun sayılamazdı. Mevzuat; Parti Müfettişleri’ne teş-
kilât içinde çok önemli görevler vermiş olmasına rağmen, bu durum, onla-
rın “yapıcı rol” oynamasına uygun değildi.

 İlk önemli sorun; Parti Müfettişleri’nin “yalnız gördüklerini tesbit ve mer-
keze bildirmekle yetirmeleri”nin kâfi görülmesiydi. Bu, yetersizdi. Onlar, 
“yapıcı ve yaratıcı” da olmalıydı. “Lûgat” anlamında müfettişlik tanımına 
girmese de; bunun böyle olması lâzımdı. Bu, bir “zarûret”ti ve şimdiye ka-
darki tecrübeler de, zâten bunu göstermiş olmalıydı. Zâten Parti Müfettiş-
leri de; “tüzükte hiç yazılı olmamasına ve tâlimatnâmenin bâzı yerlerinde 
açık ve bâzı yerinde müphem kayıtlarına rağmen, kendi anlayışlarına ve 
işin icâbına göre, yetkilerinin içinde ve dışında olduğuna bakmayarak, 
parti menfaatine en uygun olduğuna kâni oldukları şekil ve sûretlerde 
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Sonuçta; bu üç rapor çeşidi de, bizlere dönemin taşra hayâtına 

tatbik edegelmişler”di. Hâli hazırdaki “fiilî durum, bu karışık şekil ve 
şartlar içerisinde”ydi.

 Aslında Parti Müfettişleri, Genel İdâre Kurulu’nun “gözü, kulağı” olduğu 
kadar, bir “icrâ organı” da olmalıydı. Bunun için de yetkilerinin açıkça sap-
tanması ve genişletilmesi gerekiyordu. “Yetkisi dar bir çerçeve içerisin-
de” kalan Parti Müfettişliği’nden yararlanma imkânı artık hiç kalmamış 
gibiydi. Partinin “umûmî seferberlik” karârı çok yerindeydi; hattâ bunun 
zamânı geçiyordu bile... Nihâyet tek-partili sisteme göre kurulmuş olan 
parti yönetimi, artık bu şekilde devâm edemezdi. “Teşkilâtta çalışan bâzı 
partililerin dahi imanlarının sarsıldığı ve kendilerine tamâmiyle güven 
câiz olmadığı, toplantımızda teessürle söylenmiş”ti.

 Parti Müfettişliği, “artık bir murâkabe sistemi olarak zayıf ve cılız bir du-
rumdan çıkarılabilmeli”ydi. “Müfettişlerin yapıcı ve yaptırıcı yetkilerle 
silâhlandırılmış olarak ve (...) vâsıta ve imkânlarla savaş sahasının çeşitli 
cephelerine ve mümkün olduğu kadar tanıdıkları bölgelere gönderilmele-
rinde zarûret var”dı. “Karşı partinin mücâdele şekilleri karşısında duyu-
lan ve bir vazife olarak duyurulan bu apaçık hakikat, gitmekte olduğumuz 
uçurumdan partimizi çekip çıkaracak çârelerden biri”ydi. O kadar ki; “ge-
çirilen tecrübeler, bizim diye tanımladığımız bâzı kimselerin şu veyâ bu 
menfaat mülâhazasıyla veyâ herhangi bir kin ve garez tesiriyle en mühim 
ve nâzik bir zamanda bizi terk ettiklerini göstermiş”ti.

 Parti Müfettişleri’nin görev alanı dar olmalıydı. Geniş bir bölgede verimli 
olmak imkânı yoktu çünkü... Müfettişlere bir araba tahsisi de gerekiyor-
du. Ayrı özel bir tahsisat da lâzımdı. Karşı partilerin faaliyetleri hakkında 
bilgi almak için de “haberalma vâsıtaları”na sâhip olmalıydı. Parti Müfet-
tişleri tarafından kaleme alınan raporlar, “hemen dâimâ geç” okunuyordu. 
“İcâbları” ise, “daha [da] geç yerine getiriliyor”du. “Özel ve genel yazılarla 
sorulan hususlara hattâ bâzen cevap bile alınamadığı” açıktı. Hükûmet ve 
devlet, partiye daha çok destek vermeliydi. Müfettişler’in saptamalarına 
göre, partiye destek olmayan ve hattâ parti faaliyetlerini engelleyen kamu 
görevlileri için gereği de yapılmalıydı. Şimdiye kadarki uygulamada genel-
likle bu konuda bakanlık müfettişlerinin raporları kaale alınmış ve Parti 
Müfettişleri’nin raporları ise, kabûl görmemişti.

 Oysa, Parti Müfettişleri’ne parti teşkilâtında görülen anlaşmazlıklarda son 
ve kesin karar verme yetkisi tanınmalıydı. Parti Müfettişleri, partinin bü-
tün kademeleriyle doğrudan yazışma yetkisine sâhip olmalı ve her kademe-
ye gereken tâlimâtı verebilmeliydi. Parti teşkilâtının bütçesinden harcama 
yapabilmeye imkân tanınmalıydı. Parti Müfettişleri’nin halk katından ge-
len talepleri, hükûmetçe yerine getirilmeliydi. Sık sık Müfettişler toplantısı 
düzenlenmeliydi. BCA CHP K, [Katalog Numarası: 490 01/728 494 1].

 Bu rapor; Parti Müfettişliği’nin parti içindeki etkisiz konumunu gözler 
önüne seriyordu. Gerçekten de, Parti Müfettişleri, parti teşkilâtı içinde çok 
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ilişkin olarak farklı açılardan farklı hassâsiyetler ölçüsünde bilgi 
aktarmaktadır.

Raporların içeriğine gelince; vilâyet idâre heyeti başkanlıkla-
rının raporlarının tek amacı, parti faaliyetine ilişkin bilgi ver-
mekti. Onların raporlarında başkaca bir bilgi bulmak hemen he-
men imkânsızdır. Parti Müfettişleri’nin raporları ise, çok daha 
geniş kapsamlıdır. Tıpkı milletvekillerinin raporları gibi... Bu iki 
farklı rapor çeşidinde; ilgili vilâyetteki parti faaliyetinin dışında, 
Halkevleri ile Halk Odaları’na, kültür hayâtına, beden eğitimi ve 
spor teşkilâtına, partiye bağlı Tayyâre Cemiyeti (Türk Hava Ku-
rumu), Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu gibi teşkilâtlara, eğitim, 
sağlık, âsâyiş, adâlet ve yargı, bayındırlık, imâr ve iskân, çalışma 
hayâtı ile en geniş anlamda ekenomiye ve ekonomik hayâta iliş-
kin kapsamlı ve ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır.

Bu raporların genel sekreterliğe ulaşmasından sonra geçir-
dikleri süreci de açıklamalıyım. Bütün raporlar, konularına göre, 
genel sekreterliğin değişik bürolarında işlem görmekte ve bir 
anlamda kayda alınarak, fişlenmekteydi. Hangi konunun genel 
sekreterliğin hangi bürosuna âid olduğu belirlenerek, konuyla 
ilgili sürecin başlatılması için büronun harekete geçmesi beklen-
mekteydi. Gerçekten de soru(n)lar, önce bürolar ve daha sonra da 
genel sekreterlik aracılığıyla ilgili bakanlıklara iletilmekteydi. 
Bakanlıkların yanıtları ise, çok kez aradan geçen uzun zamandan 

büyük ölçüde sâdece rapor yazan kimselerdi. Yazdıklarının ne ölçüde te-
sirli olduğu da belirsizdi; nitekim, raporda bulunan bu konuki serzeniş, bu 
tesirin derin olmadığının açık bir kanıtıdır. Oysa, onların geniş yetkiler-
le teçhiz edilmesi ve partiyi hareketlendirmesi gerekirdi. Parti Müfettişi, 
meselâ Sovyetler Birliği Komünist Partisi modelinde olduğu gibi, partinin 
o yöredeki sorumlusu ve yetkilisi olan Parti Komiseri gibi değildi ve hiç-
bir zaman da öyle olmadı. Zâten bu türden bir anlayış CHP’de hiç yoktu; 
olmamıştı. Bu açıdan bakıldığında; Parti Müfettişi’nin misyonu muğlaktı. 
Belki teşkilât üzerinde mânevî bir ağırlığı vardı; fakat genel sekreterlik ve 
merkez açısından ne ölçüde ağırlık taşıdığı tartışılmaya açık bir husustu. 
Parti Müfettişleri’nin serzenişleri de, bu tartışmanın lehlerine sonuçlan-
mayacağıına dâir bir işâret olarak görülmelidir.

 Görebildiğim kadarıyla; Parti Müfettişleri, bizlere çok değerli veriler ba-
rındıran raporlar hazırlamışlardı. Ama bu raporların arzu ettikleri sonuca 
varabildiği kanısında değilim; hem de hiç...


