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ÖZET
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söz saliibi olmus bir pariidir. Kisa sÜrede iilke çapinda yaygin bir leskil/it yap/si olusiuran parii,

iasmdaki meiisiiplariiiiii çalismalarini deiietleiiiek amaciyla yillii belirli dönemleriilde ieftis
uygulamalari yapm/stir. Bu çal/sma, Konya ve ilçelerinde bul/man Cumhuriyet Halk Partisi
örgiiileriiiiii, 1935 yiliiidaki duriiiiumu gösterme yi amaçlamakiadir. Dönemiii Aydiii milletvekili

olmi Adiian Menderes taraftiidmi, Koiiya 'da yapilaii teftisler, Ciiiiihuriyei Halk Partisi
örgiitleriiiin fllOliyelleri hakkiiida kayda deger bilgiler vermektedir. Teftis raporii, Koiiya 'niii
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GIRIs

Halk Firkasi olarak kuruldugu 9 Eylül 1923 tarihinden, iktidari Demokrat
Parti'ye biraktigi 14 Mayis 1950 tarihine kadar geçen 27 yillik süre içinde,
Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'deki politik hayata tek basina damgasini
vurmus bir partidir.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgüt yapisi, aralarinda ufak tefek farklar
olmakla beraber Ittihat ve Terakki Firkasi ile benzerlik göstermektedir. Çünkü
CHP, Ittihat ve Terakki Firkasi gibi merkeziyetçi ve otoriter bir özel1ige
sahiptir. Halk Firkasi, 1925 yilinda ülkede bulunan il, ilçe, bucak ve ocak
örgütleriyle birlikte, Türkiye'de bulunan 74 ili 14 mintikaya bölmüstür. Firka,
her mintikanin basina bir müfettis atamis ve bu sekilde genel bir örgütlenmeye
gitmistir.1

Parti teskilatinin nasil teftis edilecegi, 1931'de kabul edilen
nizamnamenin; "Teskilatin teftis ve murakabesi" baslikli 42. maddesinde
belirtilmistir. Bu maddeye göre; "Firka teskilatinin tejiis ve murakabesine
umumi idare heyeti azalari memur olabilecegi gibi Firka mebus veya
mensuplari da bununla tavzif edilebilir. Teftis vazifeleri ve zamanlari lüzumiiiia
göre katib-i umu11lilikçetayin edilir. Bumiil için bir talimatname yapilir.,,2
Nizamnamenin bu maddesi geregince, Cumhuriyet Halk Partisi 'nin Konya ve
ilçelerindeki çalismalarinin derecesini görmek amaciyla Aydin milletvekili
Adnan Menderes, 1935 yilinin Agustos, Eylül ve Ekim aylarini içeren teftis
döneminde bu sehre gitmis ve bununla ilgili raporunu Genel Sekreterlige
sunmustur. Genel Sekreterlik de raporun ilgili bürolara ulastirilmasini 31 Ocak
1936 tarihiyle gerçeklestirmistir.

Bu rapor incelendigi zaman, Konya'nin genelolarak siyasi havasinin
1935 yilindaki durumu gö~ülmekte,Cumhuriyet Halk Partisi'nin Konya'da nasil
bir yapi içerisinde oldugu hakkinda önemli fikirler edinilmektedir. Halkin
partiye ne kadar yakinlik gösterdigi ve parti faaliyetlerine ne derecede katkida
bulundugu da yine bu rapordan anlasilmaktadir.

Konya örneginden hareketle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tasra
örgütlenmesi hakkinda edinilen bu bilgiler sayesinde daha Atatürk'ün hayatta
oldugu yillarda partinin taban örgütlenmesinin boyutunu görmek mümkündür.
Cumhuriyet Halk Partisi 'nin 1931 yilindaki Kurultayi 'nda siyasal düzenin tek
partili bir rejim olacagi tanimlamasi yapilmistir. Bu rejim çerçevesinde parti,

Hakki Uyar, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, Istanbul, Boyut Kitaplari,
1999, s.77
Mete Tunçay, Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek-Parti Yönetimi'nin Kurulmasi (1923-1931),
Istanbul, Tarih Vakfi Yurt Yayinlari, 1999, s.457
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millet adinaülkeyi yönetmesorumlulugunuüzerinealmaktadir.Bu sorumlulugu
üstlenirken de halkçi ilkelere bagli kalacak, halki bölmeye çalisan özel
ayricaliklara karsi dikkatli olacaktir. Cumhuriyet Halk Partisi bu sekilde
yaparak sinif mücadelesi yerine sosyal düzen ve birligi temin etmeyi
amaçlamistir.3

Cumhuriyet Halk Partisi bu parola ile hareket etmeyi hedeflemisse de en
azindan Konya'da bunu uygulama basarisi gösterememistir. Asagidaki
açiklamalarda da görülecegi üzere, parti merkez ve ilçe teskiHitlari belirli
zümrelerin kontrolünde ve çikarlari dogrultusunda yönetilmistir.

Atatürk'ün sürekli üzerinde durdugu nokta, Türkiye'de olusturulacak yeni
siyasal yapinin, sinif çikarlarini korumaya yönelik olmayip, bütün siniflarin
müsterek bütünlük içinde olacagi bir yapi olmasidir. Ona göre, Halk Firkasi
bütün siniflarin hukukunu ve saadetini temin edebilecek bir partidir.4 Ancak
yapilan bu söylemlerin Konya örneginde görünüste kaldigini görmekteyiz.
Çünkü o dönemin Konya parti mensuplari, parti otoritesini kendi menfaatleri
için kullanmaktan çekinmemislerdir. Yani parti halkin tamamini kucaklayip
hizmet götüren bir teskilat olamamistir. Devrim ruhuyla partiye hizmet edecek
halk kitlelerinin olusamamasi, parti mensuplarinin bencilligi kadar parti
örgütlenmesinin yüzeysel kalmasiyla açiklanabilir.

Erik Jan Zürcher'in; "Cumhuriyet Halk Partisi bütün ülkede genel
sekreteriilin yönetimInde bir taban örgütüne sahip olmasina karsin. partiye
hakim olanlar milletvekilleri, kabine, basbakan ve cumhurbaskani idi. ,,5
ifadeleri fiili durumu çok güzel yansitmaktadir. Ankara'da nasil partinin sahibi
olan bir bürokrat-aristokrat zümre varsa tasra yöneticilerinde de ayni zümre
yapisinin varligindan söz etmek olasidir.6

4
Çaglar Keyder, Türkiye'de Devlet ve Siniflar, istanbul, Iletisim Yayinlari, 1989, s.82
Yahya S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin Iktisadi Tarihi (1923-1950), Ankara,Yurt
Yayinlari, 1986, s.123
Erik Jan Zürcher, Modernlesen Türkiye'nin Tarihi, (Çev. Yasemin Saner Gönen), Istanbul,
Iletisim Yayinlari, 2006, s.258-259
Hakki Uyar, bu konuyla ilgili olarak yaptigi bir çalismada, Konya Cumhuriyet Halk
Partisi'nde partili-esraf-bürokrat bir zümrenin varligindan söz etmekte, parti yöneticilerinin ve
ocak baskanlarinin da esrafa mensup olduklarindan bahisle esraf-bürokrat agirlikli bir yapinin
söz konusu oldugunu belirtmektedir. Bu çalisma için bkz. Hakki Uyar, "Türkiye'de Tek Parti
Döneminde CHP'nin Toplumsal Kökenleri: Ikinci Seçmenler Örnegi (1935), Bilgi ve Bellek,
yil I, sayi 2, yaz 2004, s.7

6



168 FAYSAL MAYAK

i. Cumhuriyet Halk Partisi Konya Merkez Teskilati'nin Çalismalari
Hakkinda Adnan Menderes'in Degerlendirmeleri

Adnan Menderes'in raporunda belirttigine göre; bu dönem Konya'sinda
Cumhuriyet Halk Partisi, halkin içine girerek onlarin gönüllerinde istenilen
derecede kök salmis degildir. Parti faaliyetleri düzensiz ve zayiftir. Konya' da
durumun bu sekilde olmasinin nedenlerine yönelik olarak Menderes çesitli
açiklamalarda bulunmustur. Bu açiklamalardan edindigimiz bilgilere göre,
Konya'da partinin alti adet ocagi vardir. Ancak bunlardan üçünün çalisma yeri
varken diger üçünün yoktur. Çalisma yeri olanlarin da uzun süreden beri hiçbir
faaliyeti olmamistir. Sariyakup, Çiftemerdiven ve Zincirli'deki ocaklar ise
önceden yerleri olmasina ragmen ilgisizlikten ve parasizliktan ötürü
kapatilmislardir.7

Partinin üye yardim parasi toplama isinde de gevsek davrandigini
görmekteyiz. Konya merkezde binlerce parti üyesi olmasina ragmen 1933'te 36
lira, 1934'te ise 100 küsur lira toplanmistir. Benzer biçimde Konya Halkevi de
yeterli sevkle çalismamistir. Adnan Menderes'e göre, halkevinin bu durumu
halkin partiyle kaynasmasini saglayarnamaktadir. Bir ay süreyle sehir
merkezinde kalan Menderes, halkevinin varligina ve çalismasina dair hiçbir
hareket görmemistir. Hatta halkevinin üç aydan beri bir baskani ve vekftleten
baskanlik yapacak bir görevlisi dahi yoktur.s Ayni ilgisizlik parti kongrelerinde
de görülmektedir. Hiçbir tarafta düzenli ve disiplinli kongreler yapilmadigi gibi,
kongreler angarya olarak görülmekte ve partililerin katilimi az olmaktadir.9

Müfettis Adnan Menderes, durumun bu sekilde olmasina en önemli sebep
olarak sunu göstermistir: "Bence en esasli sebep, il yönetim kurulunun bes üyesi
ve bunlarin arkadaslari olan mahdut sayida kimselerin parti ve memleket
islerine hakim olmalari ile ayni kimselerin kazanç ve ticaret alanlilda da
birbirlerine yardim ederek is yapmak yoluna düsmüs olmalaridir." Müfettisin
bu ifadelerinde de görüldügü üzere Konya'da parti ileri gelenleri kendi çikarlari
için partiyi kullanmakta ve kendi aralarinda olusturduklari zümre çerçevesinde

Basbakanlik Cumhuriyet Arsivi (BCA), 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, s.1
Halkevlerinin 1932-1942 yillari arasinda Kemalist devrimi halka benimsetrnek konusunda
önemli çalismalar yaptiklari belirtilmesine ragmen Konya'da 1935 yilinda Halkevi
çalismalarinin söylendigi gibi yeterli olmadigi görülmektedir. Özellikle Ankara Halkevi'nin
etkinlikleri sayesinde yüz binlerce kisiye devrim ilkelerinin benimsetildigi üzerinde
durulmaktadir. Oysa ki Konya'da durum hiç de öyle degildir. Bu da gösteriyor ki baskent ve
birkaç 'sehrin disinda tabana ulasma konusunda parti umulan ivmeyi yakalayamamistir.
Halkevlerinin faaliyetlerini tablolarla degerlendiren bir çalisma için bkz. Isil Çakan,
Konusunuz Konusturunuz Tek Parti Döneminde Propagandanin Etkin SiIahl:Söz,
Istanbul, Otopsi Yayinlari, 2004, s.223-229
BCA, 490..1.0.0 618.27..1., r. Büro, s.I-2
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hareket etmektedirler.Konya'nin bu hale gelmesindeise iki yil önce ölen
(1933) milletvekili Kazim Hüsnü'nün büyük etkisi vardir. Söyle ki, Kazim
Hüsnü hem Ankara' da taninan ve milletvekili olan biriydi hem de ticaret ile
ugrasmaktaydi. Bu iki isi birbirine dahil ederek çalismalarini sürdürmekteydi.
Ticari alanda birlikte çalistigi arkadaslarini zamanla politikaya katan Kazim
Hüsnü, belediyede, il genel kurulunda bunlara görevler vermistir. Iste 1935'teki
yönetim kadrosu, Kazim Hüsnü'nün arkadaslarinin olusturdugu kadrodur ve
onlar da ayni sistemi yani tüccar-politikaci sistemini devam ettirmektedirler.lo

Kazim Hüsnü'nün kurdugu ziraat aletleri sirketinin hissedarlari, yine
onun önayak olmasiyla Konya'da açilan bankalarin (Iktisat Bankasi, Ahali
Bankasi ve Ticaret Bankasi) yöneticileri ve kendisinin öteki ticaret ve is
arkadaslari ayni zamanda partide de görevaldiklari için bu Konya halkinin
gözünde çesitli olumsuz yorumlara sebep olmakta, bu durumdan ötürü halk
partidenuzak kalmaktadir.i i Zaten parti yöneticilerininKonya halkini partiye
isindirmak gibi bir çabalari da söz konusu olmamaktadir. Parti yönetiminin topu
topu 10-15 kisinin elinde olmasi Konya' da zümre egemenliginin ortaya
çikmasina yol açmistir.

1935 yilinda Konya Cumhuriyet Halk Partisi Il Yönetim Kurulu'nda
bulunanlar su isimlerden olusmaktadir: Sevki Ergun, Bakkalbasi Recep, Osman
Olgun, Bay Izzet, Halis Ulusan, Ahmet Nazim Ergun, Karaagaçli Mustafa
Feyzi, eski milletvekili Ismail Hakki, Mehmet Ramiz ve Mehmet Nakip. Bu
isimler Konya'da gerek belediyede ve bankalarda, gerek de Hava Kurumu ve
Elektrik Sirketi'nde üst düzey görev yapan isimlerdir. Adnan Menderes'e göre;
parti baskani Sevki Ergun iki sebepten ötürü baskanlik otoritesini
uygulayamamaktadir. Birinci sebep, kardesi bankalara borçludur ve banka
yöneticileri de partiden olduklari için sesini çikararnamaktadir. Ikinci sebep de,
parti baskanligini bu zümreye dayanarak muhafaza etmektedir. Bunlar kendisine
olan destegini çekerlerse geçinmek için baska kaynagi olmadigindan sikinti
çekecektir. 12

Teftis raporunda ilgi çeken bir bilgi de parti yönetim kurulunda yer alan
eski vilayet mutemedi Izzet hakkinda yazilanlardir. Adnan Menderes'in onunla
ilgili ifadeleri söyledir: "Sözünü geçirmesini, dilegini yürütmesini bilir. Kardesi
Ihsan, Iktisat Bankasi 'na 30 bin liraya yakin borç/anmistir diyorlar. Kendisi i/
daimi encümen üyesi iken bir arsasini birkaç kat fazla bir bedel ile inuhasebe-i
hususiyeye satmistir. Yari kerpiç bir evini de hususi muhasebeye. dogumevi
yapi/mak üzere satmaya ugrasmistir. Bereket versin buna muvaffak olamamistir

LO DCA, 490.. i .0.06 i 8.27.. i., I.Büro, s.2
i i DCA, 490.. i .0.06 t 8.27.. t., I.Büro, s.2
12 DCA, 490.. t .0.0618.27.. i., i.Büro, s.3
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da Konya her zaman ögünebilecegi güzel modern bir dogumevine sahip
olmustur. Zirai Aletler Sirketi 'nin bir binasini da yine fazla bir bedel ile hususi
muhasebeye satmaya ve yine bu sirketin elde kalan ziraat aletlerini de yüksek
bedelle Ziraat Bankasi 'na borçlarina karsilik devretmeye çalismistir,
basaramamislardir." Il yönetim kurulu üyelerinin icraatlari bununla da sinirli
degildir. Kendilerinin sahip olduklari bu ayricalikli durumu devam ettirmek
amaciyla ilçe yönetim kurullarina karsi soguk davranmislar, ilçelerin kendi
düzenlerine karsi birlik olusturmalarini engellemek amaciyla ayirici bir siyaset
gütmüslerdir.13Oysa ki kendi söylemlerinde Cumhuriyet Halk Partisi, halkin
sentezi idi; hem bütün bu halk gruplarinin temsilcisi hem de onlari ayni çati
altinda birlestiren bir güçtü. Parti, tümüne birden halk dedigi bu gruplara
milletin faydasina olacak gerçek ve genel refahi saglamak çabasina katilma
firsati verdigini belirtiyordu.14

Konya Belediyesi'nin bu dönemde çok borçlu olmasi da partinin
Konya'daki durumunu güçlestiren sebeplerden biridir. Parti baskaninin ayni
zamanda belediye baskani olmasi, herhangi bir kamu hizmeti aksamasinda ya da
herhangi bir kamu kurumunun isini iyi yapmamasi durumunda suçlunun parti
olarak görülmesine sebebiyet vermektedir ki bu durum Müfettis Adnan
Menderes'e göre mahzurlu görülecek bir durumdur.15

Konya'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu güçlestiren bir diger
sebep de Konya valisi Cemal Bardakçi ile parti yönetim kurulu üyelerinin orta
hareket etmemis olmalaridir. Vali, parti nüfuzuna dayanarak is yapma
hareketlerini engelledigi için parti yöneticileri tarafindan sevilmemektedir.
Hatta vali hakkinda kadinlara zaafi ve çapkinliginin halk tarafindan hos
görülmedigi yönünde ifadeler kullanmislardir. Adnan Menderes, bu ifadeler
üzerine yaptigi arastirmada valiyi hakli görmekte, valinin derdinin parti ile degil
parti yöneticileri ile oldugunu söyleyerek, onlara karsi tavir almasinin parti
prestijini arttirdigini ifade etmektedir.16

Adnan Menderes, Konya'daki Cumhuriyet Halk Partisi'nin durumunu
genelolarak bu sekilde göz önüne çikardiktan sonra, Genel Sekreterlige su
tavsiyelerde bulunmustur; Konya'da oldugu gibi disiplinli çalismaya ayak
uydurmak istemeyen kisilere görev verilmemelidir. Konya'nin yetistirdigi
birçok egitimli ve bilgili insan oldugu için parti yönetimini teslim edecek

13 BCA; 490.. 1.0.0618.27.. 1., I.Büro, s.4
14 NihanYükseliman,Parti DevletBütünlesmesi,Istanbul,GelenekYayinlari,2002,s.65
ls BCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, s.5
16 BCA, 490..1.0.0 6 i8.27..1., LBüro, s.5
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alternatif isimler fazladir. Konya'da parti islerinin Genel Sekr~terlikçe el
atilmaya ve yürütülmeye muhtaç oldugu bir durum söz konusudur.l!

Konya'da çiftçi, tüccar, sanat ve meslek erbabi kisilerin partiye
sempatileri olmakla birlikte hep karsidan bakmayi, parti islerine dahilolmamayi
tercih ettikleri görülmektedir. Konya'da Cumhuriyet Halk Partisi 'ne karsi
herhangi bir husumet yoktur. Ancak yer yer parti basindakilere karsi bir cereyan
söz konusudur. Adnan Menderes bunlari belirttikten sonra Sabahattin Ali ile

ilgili yorumlarina su sekilde yer veriyor: " Basta Atatürk, büyüklerimiz
hakkinda bundan üç dört yil evvel haince bir yazi yazdigindan mahkemeye
verilen ve sonunda iki sene hapse mahkum olan Almanca ögretmeni Sabahattin
Ali 'nill11luhake11lesisirasinda, bu adam lehinde çoklugu ögretmenler teskil eden
kimseler tarafindan tezahür denebilecek hareketler görülmüstür.,,18 Bu
cümlelerden de anlasilacagi üzere Konya'da küçük de olsa bir kesimde
Sabahattin Ali yanlisi bir hareket meydana gelmistir.

Konya parti yönetiminin halkevi çalismalarinda zayif kaldigi
görülmektedir. Il yönetim kurulunda bu isi layikiyla yapacak donanimda bir
kimse bulunmamaktadir. Halkevi baskani Ferit Ugur, 25.03.1935 tarihinde istifa
edince yönetim kurulunda bu isi yapacak biri bulunamiyor. Nihayet yönetim
kurulundan Faik Doyman, arkadaslarinin emri ve zor1amasiyla Mayis'in
yirmisine kadar bu görevi yapmayi kabul ediyor ve 10 Haziran'da görevden
çekiliyor. O günden teftis dönemine kadar Halkevine baskan bulunamamistir ve
hiçbir faaliyeti de olmamistir. Menderes Konya'da bulundugu esnada halk
dershanelerinin de çalismadigini müsahede etmistir.19

Konya il merkezinde Hava Kurumu'na üye kaydetmek ve gelir saglamak
yönünde bir çalisma olmamistir. 1935 yilinda Konya'da dört tane spor kulübü

17 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, s.6
18 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., III.Büro, s.1. Sabahattin Ali, 30 Eylül 1931 tarihinde Konya

Ortaokuluna Almanca ögretmeni olarak atanmistir. Konya'da yayimlanan Yeii; Aiiadolu
gazetesinde yazilari yayimlanmistir. Bunlar arasinda yer alan Kuyucak" Yusiifromani da bu
gazetede on bes sayi kadar yayimlanmistir. Ancak Sabahattin Ali gazeteden bu yayim için
para alamayacagini anlayinca romanin devamini vermek istememistir. Bunun üzerine
hakkinda, Atatürk'ü taslayan bir siir okudugu iddiasi ortaya atilmis ve Sabahattin Ali
tutuklanmistir. Yargilama sonucunda bir yillik hapis cezasi alan Sabahattin Ali, bu
mahkumiyetin bir kismini Konya'da geçirmistir. Konya'da görülen Sabahattin Ali yanlisi
hareketler iste bu yargilama esnasinda meydana gelmistir. Bu bilgi için bkz. Kemal Sülker,
Sabahattin Ali Dosyasi, Istanbul, Ant Yayinlari, 1968, s.8-9

19 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., V.Büro, s.1. Adnan Menderes, 1935'te yazdigi raporunda böyle
söylemesine ragmen Cumhuriyet Halk Partisi hazirlamis oldugu çesitli yayinlarda durumu bu
sekilde göstermemektedir. Menderes'in teftis raporlariyla, Cumhuriyet Halk Partisi'nin
Konya'nin da dahiloldugu, Halkevleri konusundaki söylemlerini karsilastirmak için bkz.
Halkevleri 1932-1935 103 Halkevi Geçen Yillarda Nasil Çalisti, [t.y.], [y.y. ]
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vardir. Bunlardan üçü, Idmanyurdu, Gençlerbirligi ve Selçukspor federasyona
dahil iken Uralspor degildir. Bu kulüplerden Idmanyurdu'na halkevinin altinda
bir salon ve odalar tahsis edilmistir. Il yönetim kurulunun ücretli sekreteri olan
Lütfi, bu kulübün baskanligini yapmaktadir. Konya'da en fazla yardim gören
kulüp Idmanyurdu'dur. Gençlerbirligi ile Selçukspor'a parti bir ev tedarik
etmistir ama ev iyi degildir. Idmanyurdu'na gösterilen ayncaliktan bu kulüpler
sikayetçidirler. Uralspor ise parti ile baglantisi olmayan, federasyona dahil
olmayip kendi ayaklan üzerinde durmaya çalisan bir kulüptür. Konya'da
bunlara ek olarak bir de valilik tarafindan açilmis olan Atli Spor Kulübü vardir
ve çalismalari gayet olumludur. Konya'da Turing Kulübü'nün subesi açilmissa
da atil bir durumdadir.20

Teftis raporunda Adnan Menderes Konya'nin sportif çalismalari
hakkinda su bilgileri vermektedir; Konya'nin güzel bir spor sahasina ihtiyaci
vardir. Partililer bu ihtiyaci karsilamak amaciyla sehirden uzakta bir yerde arsa
almislar fakat sonradan anlamislar ki bu arsadan spor sahasi olmayacaktir.
Bunun üzerine satmaya çalismislar ancak müsteri bulamamislardir. Sayet bu
arsayi satabilirlerse Zindankale mevkiinde belediyeye ait mezarligi spor alani
olarak tanzim edip stadyum yapacaklardir. Müfettis bu isin yapilmasi
konusunda Genel Sekreterligin parasal yardim yapmasinin isabetli olacagini
raporuna eklemistir.21

Konya'da 1935 yilinda Egekon, Babalik ve Yenises gazeteleri
çikmaktadir. Egekon gazetesi partinin bir yayin organidir. Partinin direktifleri
altinda amaçlanna hizmet etmektedir. Bu yönüyle gayet iyi bir gazetedir.
Babalik gazetesi ise parti yönetim kurulu aleyhinde çalismak isteyen ancak parti
otoritesinin altinda pek fazla ses çikaramayan bir gazetedir. Büyük ihtimalle
parti basindakilerle anlasamadigi zamanlarda muhalefet tarafina kaymaktadir.
Belediye islerine ve belediye baskanina satasmak suretiyle memnuniyetsizligini
açiga vurmaktadir.22

Menderes'in raporunda önemle durdugu ciddi bir konu da yardim
paralarinin toplanmasi konusudur. Müfettise göre, Konya'da bu yardim parasi
toplama isine önem verilmemesi, ilde parti islerinin ilerleyememesine en büyük
engeldir. Konya'da yanlis olan bir düsünce vardir ki o da sudur; üyelerden
yardim parasi istendigi takdirde bunlarin partiden çikacaklari düsüncesidir. Bir
de Genel Sekreterligin, yardim parasi toplanmasi konusunda üyeler üzerinde
fazla israrci olunmamasi yönünde bir yaklasim sergilenmesi gerektigi
düsüncesinde oldugu türünde bir inanis vardir ki, Menderes bu inanisi nasil

20 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., V1.Büro,s.1
21 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., VI.Büro, s.2
22 DCA, 490..\.0.0 618.27..\., VIII.Büro, s.1
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edindikleri konusuna anlam verememektedir. Bu böyle bir sorun iken diger bir
sorun, partililerin mevcut paralari nasil toplayip, nasil saibeli bir biçimde
kullandiklari sorunudur. Toplanan paralar 11.03.1933'ten itibaren Is Bankasi 'na
yatirilmaya baslanmistir. Ancak çok defa paralarin saklanmasi tüzük
hükümlerinin disinda gerçeklestirilmistir. Tüzüge göre, 50 liradan fazla
paralarin bankaya yatirilmasi gerekirken bu yapilmamistir. Hatta 30.09.1934
tarihinde kasada mevcut görülen 885 lira 14 gün elde tutulduktan sonra bankaya
yatirilmistir.23

Konya'da hesap isleri çok düzgün ve tüzüge uygun yapilmistir. Ancak
müfettise göre, il yönetim kurulundaki sekreterin maasi Konya için fazladir.
Çünkü Konya ucuzluk bir sehir olmakla beraber parti para ihtiyaci içinde
kivranmaktadir. Menderes, durumu bu sekilde belirttikten sonra su açiklamayi
da ekliyor: "Fakat kabul etmek lazimdir ki sekreter; dogru, çaliskan bir
adamdir. Uzun sene/er bu vazifede kullanilmaktadir. Ayligi 205 liradir.,,24Bu
en son açiklama "para fazla ama sekreter hak ediyor, o yüzden ses çikarmaya
gerek yok" anlamimda yorumlanabilir.

Adnan Menderes teftis raporunda, Konya il yönetim kurulunun
çalismalarini belirttikten sonra Konya merkez ilçenin ve diger ilçelerin yönetim
kurullarinin çalismalari hakkindaki degerlendirmelere yer vermistir.

II. Konya Merkez ilçe Yönetim Kurulu'nun Çalismalari

Aydin milletvekili müfettis Adnan Menderes'in yaptigi incelemeler
sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Konya Merkez Ilçe Teskilati yönetim
kurulu islemez bir haldedir. Bu durum iki sebebe dayanmaktadir. Ilki,
parasizlik. Ikincisi ise il yönetim kurulu ile aralarinin iyi olmamasi, içten içe bir
küskünlük ve sevgisizligin hüküm sürmesidir. Gerçi parasizlik sorunu sadece
merkez ilçe teskilatina özgü degil bütün Konya parti teskilati için geçerlidir.
Buna sebep de vali ve il yönetim kurulunun isbirligi yapmamasindan ötürü
hususi muhasebeden alinan paranin ilin büyüklügüne oranla yetersiz kalmasidir.
Il yönetimi ile aralarindaki küskünlük de il yönetiminden kaynaklanmakta,
bunlar yetki. sinirlarini asarak, merkez ilçeyi hiçe indirir tavirlar
takinmaktadirlar. Her iki tarafin yetki ve çalisma alanlarinin çakisiyor olmasi da
bu küskünlükte pay sahibidir.25

23 DCA, 490.. 1.0.06 i 8.27.. 1., XIILBüro, s.1
24 DCA, 490.. i .0.0 618.27..1., XIII.Büro, s.2
25 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, s.1
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Merkez ilçe yönetim kurulunu olusturan isimler sunlardir; Baskan Eczaci
Hulusi, is Bankasi Direktörü Nurettin, Tüccar Mustafa, bayan üye Süreyya
Atasagun, Noter Fuat, Avukat LütfU ve Emin Sayin. Bu kisiler halka kendini
sevdirmis olan, partiye faydali olacak kisilerdir. Parti otoritesini istismar edecek
hareketleri görülmemistir. Valilik görevlileri ile aralarinda bir is ve fikir birligi
mevcut degildir. Toplantilarini düzenli yaptiklari için bu yönüyle il
yönetiminden daha basarilidirlar. Gerekli tüm defterler muntazaman
tutulmustur. ilçe kongrelerinde tüzüge aykiri herhangi bir durum söz konusu
degildir. Ancak parti programini yaymak ve benimsetmek amaciyla etkili
çalismalar yapmamislardir. Önceleri bunun için konferanslar düzenlemislerse de
artik yapmamaktadirlar. Partiye üye kaydi isi düzenli degildir, sadece istasyon
semt ocaginin üye kayit isi muntazamdir. Merkez ilçe nüfusu 102.000 olup,
partiye kayitli üye sayisi 6107'dir. Partiye üye kaydina önem verilmedigi için
yedi-sekiz aydir hiçbir kayit yapilmamistir.26

Konya merkez ilçe yönetimi de il yönetimi gibi yardim parasi toplama
isinde zayif kalmaktadir. Bunun güzel delili de bu paralarla ilgili rakamlardir.
Zira Konya gibi merkezinde 50 biii nüfus yasayan bir sehirde 1933'te sadece 33
lira 1934'te ise 120 lira gibi çok az miktarda üye yardimi toplanmistir. Parasal
konularda da il ile merkez ilçe arasinda uyum yoktur. Çünkü merkez ilçe ilde
merkezdeki halk ocaklarinin çalisabilmesi için 1200 lira istemis ve il de bunu
bütçeye koyacagini söylemistir. Ancak daha sonra il, merkez ilçeye verilecek
parayi 200 liraya indirmistir. Merkez ilçe hesap kitap islerini d9zgün biçimde
yürütmektedir. Fakat sekreterleri Ziya ve odacisi Yusufa dokuz aydir maas
verememektedirler. Ayrica elektrige ve müstahdemlere de 444 lira borçlari
vardir?7

III. Karapinar Ilçe Yönetim Kurulu'nun Çalismalari

Adnan Menderes, Konya merkez teskiHitiyla ilgili teftisini tamamladiktan
sonra Konya'nin ilçelerini tek tek dolasarak buralardaki parti çalismalarini da
denetlemistir. Menderes'in teftis raporlarini inceleyerek önemli bilgilere
ulastigimiz ilçelerden biri Karapinar ilçesidir.

Konya 'nin Karapinar ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kurulu
hakkindaki Adnan Menderes'in izlenimleri kendi agzindan söyle: "Kendi
halinde kimseye iyiligi veya fenaligi olmayan insanlar. Parti ülkü ve islerini

.kovalayabilecek kafa ve kapasitede degiller. Yönetim kurulu baskanina tüzügü
getiriniz dedim; arandi, tarandi nihayet tüzügün ne oldugunu sordu; nizammime

26 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., I.Büro, 5.1-2
27 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., XIII.Büro, 5.2-3
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dedim gene aradj, bulamayinca, bir tane vardi galiba kaymakam götürdü dedi.
Benkendimdolaplari karistirdim bir paket tüzükbuldum.Parti islerindeilgi ve
çalismalari bununla ölçülebilir." Ilçe baskaninin bu kayitsizligina ragmen parti
otoritesini istismar edecek herhangi bir hareketleri olmamistir.2s

Karapinar ilçe yönetim kurulunun çalismalari da istenilen düzeyde
degildir. Kaymakamla olan iliskilerini kaymakam ilerletme çabasinda olmasina
karsin istenilen ortam olusmamistir. Karar defterleri olmadigi gibi, giden
evraklarin örnekleri alinmamakta, yalniz kisa özetleri yazilmaktadir. Kongre
zabitlari da mevcut degildir ve zaten kongreler tüzüge uygun olmaktan uzak bir
biçimde gelisigüzel yapilmakta yada yapilmadan imzalar atilmaktadir. Parti
programini yayma konusu da savsaklanmis, hiçbir çalisma yapilmamistir.29

Karapinar ilçesinin belki de en dikkat çekici icraati ise üye kaydi
konusundadir. Söylenenlere. göre; bütün Konya'da oldugu gibi Karapinar
ilçesinde de, vaktiyle Atatürk'ün Konya'ya bir gezisi dolayisiyla, belki sorar
korkusuyla alelacele o zaman kadar mevcut olmayan üye kayit defteri
bastirilmis ve bu sirada partiye üye olsun olmasin sayiyi çok göstermek
amaciyla bir çok kimseler yazilmistir. Kendi haberleri olmadan kaydedilen
üyelerin bilgileri hakkinda da sonradan herhangi bir çalisma yapilmamistir.
Partiye üye kaydi çalismalari yok denecek kadar azdir ve son üye kaydi 1934'te
yapilmistir ki bu tarih teftisin yapildigi dönemden yaklasik bir yil öncesine denk
gelmektedir.30

LV. Hadim Ilçe Yönetim Kurulu'nun Çalismalari

Hadim ilçesinin parti baskani Ahmet Taskut'tur ve Evkaf Idaresi'nin
vaizidir. Yönetim kurulundaki Yahya Aksoy da ayda 15 lira maas alan bir
hatiptir. Adnan Menderes'e göre bu insanlar, bu özelliklerinden ötürü geri kafali
softa insanlardir. Parti ödevlerinden hiçbirisini yapmadiklari için Hadim'de
Cumhuriyet Halk Partisi teskilati vardir demek oldukça zordur. Adnan
Menderes'in teftisi esnasinda, Hadim'e çok yakin ve nüfusu fazla bir kasaba

28 DCA, 490..1.0.0 618.27.. I., LBüro, (Karapinar raporu), s.1
29 Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 Mayis 1935 yilinda gerçeklesen Dördüncü Büyük

Kurultayi'nda parti programinin yayilmasina büyük önem verildigi görülmektedir. Zira 1935
Tüzügü'nün 5. maddesinde: "Prensiplerimizi, usanmaksizin, bütün yurttaslara her bahane ve
firsatla söylemek ve anlatmak, parti örgüt ve izdeslerinin önemli ödevidir." ifadesi
kullanilmistir ve Recep Peker bu sekilde Kemalist devrimin kitlelere ulastirilmasini istemistir.
Bu bilgi için bkz. Çakan, a.g.e., s.169. Ancak Adnan Menderes'in teftis raporlarinda, Konya
merkez ve ilçelerinde bu konuda istenilen çalismalarin yapilmadigi üzerinde siklikla
durulmustur.

30 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, (Karapinar raporu), s.1-2
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olan Pirlerkondu'ya gittigini, buradaki partinin yerini araya araya bir izbenin
içinde buldugunu görmekteyiz. Burada da birkaç tüzükten ve birkaç kapagi bile
açilmamis Ülkü' den baska bir sey bulamayan Menderes, parti çalismalarini sifir
derecesinde görmektedir.31

Hadim'in genel vaziyeti böyle oldugu için çalismalarinin iç açici
oldugunu söylemek de pek mümkün degildir. Büro çalismalari hiç
yapilmamistir. Karar defterlerindeki bilgilere göre; son dokuz ay içinde toplanti
yapmamislardir. Kasaba ve köylerde tüzük hükümlerine göre kongre
yapilmamistir. Bu ilçedeki bütün parti isleri bastan savma olmustur. Zaten parti
programini yaymak ve benimsetmek gibi bir çabalari da olmamistir. Kendilerine
bagli kademeleri teftis etmedikleri de müfettis tarafindan müsahede edilmistir.
Hadim ilçesinin nüfusu 26 bin olmasina karsilik partiye kayitli üye sayisi
yalnizca SIS'tir. Bu azligin sebebi de yine parti görevlilerinin üye kaydi
konusunda hiçbir çaba harcamamis olmalaridir. Hadim ilçesi ile ilgili raporuna
bir ek açan Menderes, bu ekte Pirlerkondu kasabasinda bulundugu sirada,
Konya Barosu Baskani Avukat Hulki'nin yanina gelerek partiye katilmak
istedigini ancak il yönetim kurulunun buna engeloldugunu belirtmistir. Avukat
Hulki'nin Hadim'de sevilen biri oldugundan bahisle çaliskanligindan söz
ederek, partiye alinmasi yönündeki talebini Genel Sekreterlige iletmistir.32

Hadim kaymakaminin ifadesine göre; bu ilçede peçe ve çarsafin
kaldirilmasina dair karar verdirmekte çok zorlanilmistir. Ilçe yönetim
kurulundaki softa zihniyetli kisiler görünüste bu karari destekliyorken aslinda
içten bir inançla halkta bu konuda istek uyandiracak bir çalisma
yapmamislardir?3 Adnan Menderes'e göre; bu yönüyle Hadim, devrim yolunda
yürümeye çalisan bir ilçe görüntüsü sergilememektedir.34Bu ilçe üye parasi

31 BCA, 490.. 1.0.0 618.27..1., LBüro, (Hadi raporu), s. i. Adnan Menderes'in bu izlenimlerini
destekleyen bir görüse göre; Cumhuriyet Halk Partisi bile, halki kendi tarafina çekmek için bir
çaba göstermiyor; köylere girmeyen bölgesel örgütler, yalniz kentlerdeki idarecileri denetliyor
ve etkisi altina alabiliyordu. Bu görüs için bkz. Kurt Steinhaus, Atatürk Devrimi Sosyolojisi,
(Çev. M.Akkas), Istanbul, Sarmal Yayinevi, 1995, s.109

32 BCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, (Hadim raporu), s.2
33 Cumhuriyet Halk Partisi ve halkevleri araciligiyla Atatürk'ün modernlesme programlari için

halk destegi saglanmaya çalisilmistir. Bu çabalar ögrenci, memur ve subaylarin olusturdugu
orta sinif ile kamusal hayata ilk kez aktif olarak katilan orta sinif sehirli kadinlar arasinda
basari göstermistir. Ancak Atatürkçü modernlesme nüfusun yüzde sekseninin yasadigi kirsal
alanlarda ayni ivmeyi göstermemistir. Atatürk i 938 yilina kadar bu konularda yogun biçimde
çalismissa da, 1923-1937 döneminin basbakani Ismet Inönü zamaninda devrim hareketleri
hizini kaybetmistir. Bu bilgi için bkz. Erik Jan Zürcher, Savas, Devrim ve Uluslasma
Türkiye Tarihinde Geçis Dönemi (1908-1928), (Çev. Ergun Aydinoglu), Istanbul, Istanbul
Bilgi Üniversitesi Yayinlari, 2005, s.303-304. Hadim'deki durumu da bu açidan
degerlendirmek isabetli olacaktir.

34 BCA, 490..1.0.0 6] 8.27..1., IILBüro, s.1
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toplama isinde de siki bir çalisma göstermemistir. Ilçe yöne!itn kurulu üyeleri
bile Menderes'in kullandigi ifadeyle, ''partiye simdiye kadar san/im
vermemis/erdir".35

V.Kadinhan ilçe Yönetim Kurulu'nun Çalismalari

Kadinhan ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi teskilati Adnan
Menderes'in tabirine göre; bir "aile ocagi" manzarasi göstermektedir. Kadinhan
parti baskani olan Ata, yönetim kuruluna kayinbabasini, dayisini ve enistesini
almistir. Belediye baskani Enver de Ata'nin yakinidir ve ayni zamanda belediye
kurulunda da Ata ve Enver'in akrabalari yer almaktadir.36Teftis raporundan
anlasildigina göre; Kadinhan ilçe yönetim kurulu adi kötüye çikmis kisilerden
olusmaktadir ve kabahatleri raporda uzun bir bölüm olusturmaktadir. Buna
göre; bunlar muhtarliklara ve parti yönetimine kendi adamlarini geçirmeye
çalismakta, kendi isteklerine boyun egmeyen memurlari görevlerinden atmak
için ugrasmaktadirlar. Parti baskani Ata, parti otoritesini kendi özel isleri için
kullanmaktadir ve hatta koyunlarinin sayim vergisinde Mal Müdürü ile
anlasarak yolsuzluklar yaptigi süphesi altindadir. Ata'nin enistesi olan Ebubekir
oglu Osman, yüz kizartici bir suçtan dolayi üç sene hapse mahkum olmustur.
Ata'nin enistesi ile birlikte dayisi Ahmet oglu Hüseyin Mal Müdürü ile
anlasarak yetim ayliklarinda suiistimal yaptiklari için sahtekarlik suçuyla
mahkemeye verilmislerdir.37

Bu yönleriyle hiç güven vermeyen Kadinhan parti yöneticileri, parti
otoritesini, özellikle islerine gelmeyen memurlar üzerinde kullanarak, istismar
etmeye meyillidirler. Bu sebepten ötürü kaymakam ve bazi memurlarla aralari
açiktir. Buna paralelolarak belediye seçimlerinde bazi memurlar Cumhuriyet
Halk Partisi adaylarina oy vermeyerek tepkilerini böyle göstermislerdir. Hatta
bu memurlar ve gayri memnunlardan eski belediye baskani Bekir, Ögretmen
Hulusi ve birkaç kisi daha kendi aralarinda birleserek bir spor kulübü açmak
istemislerdir. Bunlarin bu kulübü açmak istemelerinin sebebi ise kulüp çatisi
altinda toplanip bu paravan ardinda muhalefet yapmaktir. Müfettis bunlari

35 BCA, 490..1.0.0618.27..1.,XII1.Büro, s.4
36 Cezmi Erasian, Atatürk halkçiliginin, halk üzerinde bu tip zümre egemenligi kurmaya karsi

oldugunu belirtmistir. Atatürk'e göre; herhangi bir kisi, kurum veya zümre halk üzerinde
tahakküm kuramaz. Türk toplumunun egitim seviyesinin düsük olmasinin, bazi kesimler
tarafindan istismar edilmesini kolaylastiracagini dile getiren Erasian, Atatürk'ün bu
istismarlari önlemeye çalistigini söylemistir. Ancak Kadinhan'da Atatürk halkçiligini
benimseyen parti yöneticileri is basina gelmemistir. Atatürk ve halkçilik üzerine yapilan bu
çalisma için bkz. Cezmi Erasian, Yakin Dönem Türk Düsüncesinde Halkçilik ve Atatürk,
Istanbul, Kumsaati Yayinlari, 2003, s.207

37 BCA, 490..1.0.0 618.27..1., 1.Büro, (Kadinhan raporu), s.1
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belirttikten sonra raporunda Genel Sekreterlige, Ögretmen Hulusi 'nin
Kadinhan'dan uzaklastirilmasinin iyi olacagi tavsiyesinde bulunmustur.38

Kadinhan ilçe yönetim kurulunun çalismalari da istenilen düzeyde
degildir. 1933'ten öncesine ait karar defterleri yoktur. 5-6 ayda bir toplanti
yapmaktadirlar ve isleri gelisigüzel, bildikleri gibi yapmislardir. Kongreleri
bastan savma ve usulsüz biçimde gerçeklestirmislerdir. Parti programini
yaymak ve benimsetrnek gibi bir kaygilari olmamistir. Üye kayit defterinde 561
üye ismi yazili olup 165 üye de Sarayönü kasabasinda kayitlidir. Ilçenin nüfusu
23 bin, kayitli üye sayisi 726'tir. Kadinhan'da sevilen ve deger verilen kisileri
partiye üye yapmak yönünde de herhangi bir çalisma yoktur.39

Teftis raporuna göre; bu ilçede partiye karsi tek,toplu, belli ve gizli bir
cereyan yoktur. Ancak parti basinda bulunanlara karsi siddetli bir
memnuniyetsizlik vardir. Burasi geri ve açilmamis bir kasabadir. Ancak
herhangi bir irtica içerikli hareket ve devrim karsitligi görülmemektedir. Peçe ve
çarsaflarin kalkmasi için karar verilmis ancak henüz harekete geçilmemistir.40

VI. Aksehir Ilçe Yönetim Kurulu'nun Çalismalari

Aksehir ilçesindeki Cumhuriyet Halk Partisi yönetim kurulunun
çalismalari digerlerine nazaran biraz daha olumlu bir görüntü çizmektedir.
Teftis raporuna göre; yönetimdeki kisiler vasifli ve halk tarafindan sevilen
insanlardir. Ancak Menderes, Aksehir sahip oldugu zenginlik ve kültür oraninda
daha iyi bir yönetim kadrosuna sahip olabilirdi, yorumunu yapmaktan da geri
durmamistir. Parti baskani Aziz, yönetim kuruluna kendisinin iyi anlasip uyum
içinde olabilecegi kimseleri seçmistir. Yönetim kuruluna üye seçiminde dikkat
ettigi diger bir husus da agalari ve esref kafalilari almamak olmustur. Dr.Aziz,
çaliskan, halkin içine giren ve onlarla kaynasmis, sadece aga ve esraf
zihniyetlilerden uzak duran biridir.41

Aksehir ilçe yönetiminin parti hareketlerini istismar edici herhangi bir
hareketleri olmamistir. Toplantilarini düzenli olarak yapmislar ve kararlari
deftere zamaninda geçirmislerdir. Kongreleri tüzüge uygun olarak yapmislardir.
Parti programini yaymak ve benimsetrnek gibi hevesli bir çabalari olmamistir.
Ilçede partiye kayitli üye sayisi 3660'tir. Aksehir'de sevilen ve sayilan
kimselerin partiye üye yapilmasina önem verilmistir. 1935'in Haziran ayinda

38 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., I.Büro, (Kadinhan raporu), s.2
39 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., I.Büro, (Kadinhan raporu), s.2-3
40 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., III.Büro, s.2
4\ BCA, 490..1.0.0 618.27..1., I.Büro, (Aksehir raporu), s.3
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üye sayisi 3265 iken teftis döneminde bu sayi iki ay' içinde 3660'a
çikarilmistir.42

Aksehir'de kiyafet devrimine intibak durumu diger ilçelere nazaran biraz
daha ileri bir seviyede bulunmaktadir. Adnan Menderes Aksehir'de iken, peçe
ve çarsafi atmak seferberliginin harareti devam etmektedir. Bu hareketin
basinda olan ve çok çaba harcayan kisi de Aksehir parti baskani Dr. Aziz'dir.
Terziler haril haril manto dikmektedir1er. Ilçede bu konuda ufak tefek agiz
münakasalari olmussa da çok fazla önemsenecek bir durum olmamistir.43

Aksehir' de spor örgütlerinin ve gençligin çalismasi memnun edici bir
noktaya ulasmistir. Bu gençlerin partiye baglilik ve sevgileri de istenilen
düzeydedir. Halkevi'nin birkaç subesi daha halkevi açilmadigi halde simdiden
kurulmus gibidir. Müfettisin tavsiyesince Aksehir'de bir halkevi açmak isabetli
olacaktir.44 Zaten gençlerin de bu yönde bir talepleri olmustur.45Bu ilçede
yardim parasi toplanmasi konusunda da istenilen çalismalar yapilmamistir.
Hatta yönetim kurulunun önceki ücretli sekreteri partiden çikarildiktan sonra
tahsildar olmus ve o görevinde yaptigi dolandiriciliktan ötürü hapishaneye
girmistir. Özellikle bu sekreter dönemindeki hesaplar düzensizdir ancak yeni
yönetim hesaplari belli bir düzene sokmustur.46

Konya'nin diger ilçeleri ile Aksehir arasinda bir kiyaslama yapilacak
olursa, Aksehir'in Atatürk devrimlerine intibak gösterme konusunda daha ileri
oldugu sonucuna ulasilabilir. Halkevi çalismalari konusunda da Aksehir
ilçesinin faal bir görüntü çizdigi görülmektedir.

VII. Beysehir Ilçe Yönetim Kurulu'nun Çalismalari

Beysehir'de parti baskanligini Ikbal isminde, medresede okumus, dava
vekilligi yapan ve halk tarafindan çok sevilmeyen biri yapmistir. Yönetim
kurulundaki Süfyan ve Ismail ismindeki sahislar Çeçen'dir. Mustafa isimli üye
de eski belediye baskanidir. Kavgaci ve hasin bir adam olan Mustafa tekrar
belediye baskani olmak arzusundadir. Bu yüzden baskan Ikbal ile gece gündüz

42 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, (Aksehir raporu), s.4
43 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., IILBüro, s.2
44 Adnan Menderes'in bu tavsiyesi Genel Sekreterlikçe uygun görülmüstür ve Konya'nin tüm

subeleriyle birlikte ilçeler bazinda açilan ilk halkevi Aksehir'de 21.02.1937 tarihinde
açilmistir. Bu bilgi ve Konya Halkevi'nin kurulmasi ve çalismalari hakkinda daha detayli bir
arastirma için bkz. Osman Kaynar, Konya Halkevi'nin Türk Modernlesmesindeki
Faaliyetleri (1932-1951), Kütahya, (Yayimlanmamis Yüksek Lisans Tezi), Dumlupinar
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007, s. iOi

45 DCA, 490..1.0.0 6 i 8.27..1., VLBüro, s.3
46 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., XIII. Büro,s.7
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etmistir. Yönetim kurulundaki Faik isimli üye ise kimi zaman Mustafa'nin kimi
zaman da Ikbal'in yaninda yer alarak ortaligi kizistirmaktadir. Böyle
yapmasindaki amaç da muhtemelen belediye baskani olmaktir. Baskan Ikbal
hakkinda, "parti otoritesini istismar ederek dava aliyor" biçimindeki ifadeler
müfettis tarafindan abartili bulunmustur. Parti ilçe yönetim kurulunun böyle bir
yapi meydana getirmesi Beysehir' de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterince
yayginlasamamasina sebebiyet vermistir.47

Beysehir'de buna ek olarak yönetim kurulu üyeleri ikiye ayrilmistir. Bir
tarafbaskan Ikbal'den yana diger taraf da Mustafa'dan yana tavir almaktadirlar.
Müfettis Adnan Menderes, parti isleri hakkinda konusmak için ilçe yönetim
kurulunu toplamis fakat bu esnada iki taraf birbirleriyle dövüsecek dereceye
gelmislerdir. Sonra belediye kurulu üyelerini toplamis ve yine burada da
kavgayi son anda önlemistir. Yönetim kurulu arasindaki bu ikilik halka da
yansimistir ve birbirleri aleyhinde sürekli bir rekabet ortami mevcuttur.
Belediye seçimlerinden beri belediye baskani seçilmemistir. Iki taraf arasindaki
mücadele belediye baskani seçiminde bir tarafin çogunluk olusturmasina
engeldir ve bir yildir kaymakam vekftletenbelediye baskanligi yapmaktadir.48

Beysehir'de partinin çalismalari ve hükümet görevlileriyle uyumu
yetersizdir. Parti aylarca kapali kalmakta, ara sira baskan bir iki evrak
hazirlamak için partiyi açmaktadir. Baskanin bu çalismasindan baska da büro
isleriyle ilgilenen kimse bulunmamaktadir. Tüzügün gerektirdigi biçimde
kongreler yapilmamistir. 1935 Beysehir ilçe kongresine parti il baskani katildigi
halde, kongre tutanagi bile tutulmamistir. Ilçe nüfusu 50 bin iken partiye kayitli
üye sayisi 2200'dür. 1934 yilinin Kasim ayindan beri yani yaklasik bir yillik
süre içerisinde partiye hiçbir yeni üye kaydi yapilmamistir.49

VIII. Seydisehir Ilçe Yönetim Kurulu'nun Çalismalari

Seydisehir ilçe yönetim kurulu baskani Konya hukukundan mezun olan
Avukat Sait Sönmez, parti için gerekli olan dinamizmden yoksun bir zattir.
Ayni sekilde parti üyeleri de yaslica ve kendi halinde olan insanlardir.
Menderes'e göre bu yüzden bunlardan eneljik bir çalisma beklemek mümkün
degildir. Ancak parti otoritesini istismar edici herhangi bir hareketleri mevcut
degildir. Belediye seçiminde yönetim kurulu üyelerinden Abdullah ile Mehmet
Çalitli, digerlerinden ayri bir yolda çalismislar ve bu sebepten ötürü aralari
açilmis ancak sonradan düzeltmislerdir. Kaymakamla iliskileri iyidir.

47 DCA,490..1.0.0618.27..1.,LBüro,(Beysehirraporu),s.4-5
48 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, (Beysehir raporu), s.5
49 DCA, 490..1.0.0 618.27.. i., I.Büro, (Beysehir raporu), s.5-6
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Kaymakamin yardim paralarinin toplanmasinda partiye büyük yardimlari
oldugu görülmektedir. Parti sekreteri yeni yaziyi 'bilmedigi için büro isleri
sikintili yürümektedir. Parti üyelerinin hiçbiri parti isleriyle aHikadar
degillerdir. 50

Seydisehir teftis raporuna göre; parti kongreleri düzensiz bir sekilde
yapilmaktadir. Kongre tutanagi birkaç satirdan olusan ve gayet eksik olan bir
belge olarak hazirlanmistir. Adnan Menderes'e, seçimlerde seçilenlerin
isimlerinin yazili oldugu bir listeyi kongre tutanagi olarak göstermislerdir. Parti
programini yaymak ve halka benimsetmek için herhangi bir faaliyetleri
olmamistir. Kendine bagli kademeleri teftis etmek gibi bir çalismalari da
mevcut degildir. Ilçe nüfusu 31 bin olup partiye kayitli üye sayisi 1782'dir.
Ilçenin sevilen ve kiymet gören kisilerinin partiye kaydi için çalismalar
yapmislar ancak basarili olamamislardir.si

Seydisehirler ekonomik konularda hükümetten üç talepte bulunmuslardir.
Bunlardan ilki, sayim vergisinin indirilmesidir. Ikincisi, 1935 yili kurak geçtigi
ve tohum az oldugu için devletin tohumluk tedarik etmesidir. Üçüncüsü de
sulama islerine hiz ve önem vermekle kurakligin önüne bir an evvel
geçilmesidir.s2

Cumhuriyet Halk Partisi Seydisehir teskilati Hava Kurumu, Kizilay ve
Çocuk Esirgeme Kurumlari ile ortak olarak bir parti binasi yapmislardir. Bunun
Seydisehir'de parti faaliyetlerinin yayginlastirilmasi için faydali olacagini
düsünen müfettis, Genel Sekreterligin bu binanin tamamlanmasina yardimda
bulunmasinin faydali olacagi tavsiyesinde bulunmustur. Seydisehir'de dikkat
çekici bir olay müfettisin agzindan su sekilde gerçeklesmistir: "Bu binaya e.}ya
almmak üzere Genel Sekreterligimizce Kurultay sirasinda bin lira yardim
parasi verilmis. Bu paranin verilmesi ve sarfi üzerinde biraz izahat vermeyi
faydali görürilm. Seydisehir belediye baskani Agah, kendisini parti baskani diye
tanitarak kuraga esya alinmak için yardim parasini istemek üzere Genel
Sekreterligimize basvuruyol'. Bu dilek kabul edilerek kendisine bin lira
veriliyor. Parayi alan belediye baskani Agah bir takim esya alip Seydisehir' e
getiriyor. Parti yönetim kurulu kendi haberleri olmadan esya alinmasina itiraz
etmekle beraber alinan esyanin bin lira kiymetinde olmadigi kanaatini
tasiyorlar. Onun için esyanin kabulünil yapip senedini tanzim ve imza

50 BCA, 490.. 1.0.0618.27.. 1., 1.Büro,(Seydisehir raporu), s.6-7
51 BCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, (Seydisehir raporu), s.7
52 BCA, 490..1.0.0 618.27..1., X.Büro,s.1
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etmiyorlar. " Bu yönüyle belediye baskani Agah, yetkisi disinda bir is yapmis ve
çesitli dedikodularin çikmasina sebep olmustur.53

iX. Cihanbeyli Ilçe Yönetim Kurulu'nun Çalismalari

Müfettis Adnan Menderes'in övgüyle bahsettigi ve parti çalismalarini
takdir ettigi tek ilçe Cihanbeyli'dir. Cihanbeyli parti baskani Ali Fuat Ünal'dir.
Konya Ittihat ve Terakki Idadisi son sinifina kadar okumus olan baskan, maddi
çikar gözetmeksizin partiyi tanitmak ve gelistirmek için çabalayan biridir.
Müfettis, ufak tefek eksiklerine ragmen parti için fedakarca çalisan bu genç
insani Genel Sekreterlige tanitmaktan sevinç duymaktadir. Yönetim kurulunun
diger üyeleri ise baskan kadar çaliskan olmayip tek yaptiklari is onun yaninda
yürümektir. Üyelerin isimleri ise söyledir; Mustafa Ünal, Ahmet Gümüs,
Mehmet Arif Yilmaz ve Ahmet Akinci'dir. Bunlar arasinda parti otoritesini
istismara yeltenen hiç kimse yoktur.54

Cihanbeyli parti yönetimi hükümet görevlileriyle iyi diyalog kurarak
sinirli kaynaklara karsin basarili isler yapmislardir. Baskan Ali Fuat, sekreterlik
görevini de yapip buradan tasarruf edecegi para ile parti binasini tamamlamaya
çalismistir. Ancak diger üyeler parti islerinde baskan kadar aktif degillerdir.
Müfettise göre en büyük eksikleri, toplanti yapmamis olmalaridir. Adnan
Menderes bu duruma da söyle bir yorum getirmistir; aslinda toplanmislardir
ama konustuklari, karar yazacak mahiyette olmadigi için bunu deftere yazmayi
gereksiz görmüslerdir.55

Parti programini yaymak ve benimsetmek konusunda da baskanin çok
ciddi çalismalari olmustur. Sik sik müsamereler yapip halkla konusmaktadirlar.
Köyleri dolasip onlarin içinde çalismalar yapmaktadir. Cihanbeyli için güzel
denecek bir parti binasi için fedakarliklar yapmislardir. Bunun için parti
üyelerinden 645 lira bagis toplanmistir. Parti baskaninin evini yilligi 100 liraya
parti dört seneligine kiralamistir. Partide biriken dört yüz lira kira parasini
baskan alarak yeni bina için partiye bagislamistir. Bu bina tamamlandigi zaman
Cihanbeyli, bir temsil salonu, bir küçük okuma yeri, genç sporcularin
toplanabilecegi bir spor yurdu ve parti çalismalari için birkaç oda kazanmis
olacaktir.56

Cihanbeyli ilçesini olusturan halkin yarisi Kürt' tür ve Kürtçe
konusmaktadir. Baskan bunlara Türk kültürünü asilamak amaciyla anlayisli

S3 BCA,490..1.0.0618.27..1.,XIII.Büro,s.9-1O
S4 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., 1.Büro, (Cihanbeyli raporu), s.8
ss DCA, 490..1.0.0 618.27..1., 1.Büro, (Cihanbeyli raporu), s.8
~6 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., 1.Büro,(Cihanbeyli raporu), s.9



CUMHURIYET HALK PARTIsI'NIN KONYA'DAKI TESKILAT YAPiSi VE... 183

çalismalarda bulunmustur. Ayrica parti bir radyoya sahiptir ve her konuda parti
ve memleket isleriyle ilgilenmektedirler. Üye kayit defterieri uygun olup ilçenin
nüfusu 42 bindir ve partiye kayitli üye sayisi 1700'dür. En son üye kaydi da
1934'ün Kasim'inda yapilmistir.s7

X. Bozkir Ilçe Yönetim Kurulu'nun Çalismalari

Cumhuriyet Halk Partisi Bozkir Ilçe Yönetim Kurulu Baskani Abdullah
Dogan, Ziraat Bankasi Bozkir sandigi memurudur. Bundan önceki yönetim
kurulunu olusturanlar, basta eski baskan Ziya olmak üzere memurlara kafa
tutarak, halki sindirmeye çalisan kimselerdir. Bu sebepten ötürü birçok aleyhtar
kazanmislar ve nihayetinde son kongrede görevden uzaklastirilmisladir. Bu
nedenle de iki taraf arasinda ayrilik ve uyusmazliklar yasanmistir. Ancak eski
baskan Ziya'nin yönetimden uzaklastirilmasi iyi olmustur. Çünkü yeni yönetim
daha tarafsiz ve ilimlidir. Parti otoritesini istismar edecek davranislari olmadigi
gibi kendi aralarindaki uyum da fena degildir.s8

Bozkir'daki partililer hükümet görevlileri ile uyum içinde beraberce
çalismaktadirlar. Bozkir'da eski parti baskani olan Ziya ayni zamanda belediye
baskanidir ve onu bu görevden almak için simdiki yönetim, belediye üyelerini
istifa ettirmeye çalismistir. Parti yönetim kurulu baskani olan Abdullah Dogan,
Ziraat Bankasi memuru oldugu için evrak islerinde tecrübelidir ve parti defter
ve dosyalarini düzene koymustur. Müfettise göre, parti programini yaymak ve
benimsetmek için ciddi bir faaliyetleri yoksa da bu yönetim kurulu
çalistirilabilir. Ayrica kendilerine bagli kademeleri henüz teftis etmemislerse de
kisa bir süre sonra hepsini gidip göreceklerini müfettise söylemislerdir. Üye
kayit isi muntazam olarak yapilmaktadir. 42 bin nüfuslu Bozkir ilçesinde
partiye kayitli üye sayisi 982'dir. Yeni yönetim kurulu ilk zamanlarinda üye
kayit isine önem vermis ve kisa bir sürede 146 yeni üye kaydetmistir. Ancak
son alti aydir bu isi biraz savsaklamislardir.s9

XI. Eregli Ilçe Yönetim Kurulu'nun Çalismalari

Konya'nin Eregli ilçesinde de Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi uzun bir
süre agalarin yönetiminde kalmis ancak yerlerine yeni yönetimin gelmesiyle
birlikte bunlar bir kenara çekilmislerdir. Ancak bu durumu içlerine sindirmeyen

57 BCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, (Cihanbeyli raporu), s.9
58 BCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, (Bozkir raporu), s.1O
59 BCA, 490..1.0.0 618.27.. i., 1.Büro, (Bozkir raporu), s.1O-II



184 FA YSAL MA Y AK

agalar grubu60 yeni yönetime karsi harekete geçmek için firsat kollamaya
baslamislardir. Adnan Menderes Eregli' de bulundugu zaman da yeni yönetim
hakkinda sikayetlerde bulunmuslardir. Partinin yeni yönetim kurulu ve belediye
kurulu, agalara oranla daha ileri görüslü olsalar da halki yeterince tatmin etmis,
hükümet görevlileriyle tamamen uyusmus ve özellikle de parti ödevlerini
eksiksiz yerine getinnis bir yönetim görüntüsü sergilemekten uzaklardir.
Eregli'de parti baskani ve belediye baskani Rasim Erel olup hem inatçi ve
taskinliga meyilli hem de belediye baskanligi döneminde bir takim
yolsuzluklara bulastigi için kaymakamlik tarafindan hakkinda tahkikat yapilan
bir kisidir.61

Teftis raporundan ögrendigimize göre; kaymakam ve jandanna komutani
ile parti yönetim kurulunun arasi çok açiktir. Parti baskani ayni zamanda
belediye baskani oldugu için belediye bütçesi kaymakamlikça tasdik
edilmemistir. Bunun disinda kaymakam parti kongresinden birkaç ,gün önce
jandanna komutani vasitasiyla birçok kongre delegesini ilçeye çagirarak Rasim
ve arkadaslarini seçmemeleri yönünde propaganda yapip üzerlerinde otorite
olustunnaya çalismistir. Eregli parti teskilati büro islerinde yeterli titizligi
göstennemis, kongrelerini de üstünkörü geçistirerek yapmislardir. Ayrica parti
programini yaymak ve benimsetmek gibi bir çabalari da olmamistir. Eregli ilçe
nüfusu o dönemde 32 bin olup partiye kayitli üye sayisi l037'dir. Ilçenin
sevdigi kiymetli kisileri partiye kazandinnak yönünde çabalari yoktur zira son
alti ayda hiçbir üye kaydi yapilmamistir.62

Eregli ilçesi Menderes'e göre oldukça geri fikirli bir yerdir. Peçe ve
çarsafin kaldirilmasina belediyenin karar vennek yetkisi olup olmadigi yönünde
ufak tefek elestiriler yapilmis olsa da bunun ötesinde bir hareket yoktur. Partiye
karsi herhangi bir cereyan da söz konusu degildir.63

Eregli' de isçi, amele ve esnafin durumlari da nonnal bir seyir
göstennektedir. Bu ilçede Sümerbank bez fabrikasinin açilacak olmasi ile
birlikte burada bir amele hayati baslayacaktir. Bu konuda daha ilk günlerden

60 Cumhuriyet Halk Partisi, savastan sonraki yillarda kent burjuvazisi ve sermaye çevreleriyle
siki iliskiler kurmasina ragmen, genis halk kitleleriyle gerektigi kadar iliski kuramamistir.
Kentlerde büyük degisimler yaratan parti, tasraya ve özellikle köylere girmeyi
basaramamistir. Bunun en büyük sonucu da, halkin büyük bir kesimini olusturan köylülerin
feodal güçlerin kucagini itilmesi olmustur. Tasradaki esraf ve agalar, yaptiklari baskici
uygulamalarla köylü tabanin Cumhuriyet Halk Partisi'nden uzaklasmasina sebep olmuslardir.
Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi, halkçi söylemleri e yola çikmasina ragmen, tasra
insanini bölgesel agaliga terk etmis olmaktadir. Bu bilgi için bkz. Hikmet Bila, CHP 1919-
2009, Istanbul, Dogan Kitap, 2008, s.53

61 DCA, 490..1.0.0 6 i 8.27.. I., I.Büro, (Eregli raporu), s.i i
62 DCA, 490.. 1.0.06 i 8.27..I., LBüro, (Eregli raporu), s.12
63 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., III.Büro, s.3
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itibaren sikintilar yasanmaktadir. Bazi isçiler müteahhitlerden alacaklarini
alamadiklari ve gündeliklerinin yükseltilmesi' için partiye basvurular
yapmislardir. Bu tip olaylari önlemek amaciyla Adnan Menderes Genel
Sekreterlige, Eregli'de baslamak üzere bulunan amele hayatinin gereklerini
simdiden karsilama tavsiyesinde bulunmustur.64

Adnan Menderes'in Eregli'de baslamakta olan ekonomik hayat hakkinda
bulundugu bu tespitler kayda degerdir. Sümerbank'in açilmasiyla baslayacak
olan isçi ve amele hayati konusunda görülen sikintilar üzerine Menderes'in
Genel Sekreterlige yaptigi uyarilar, ilerleyen yillarda olasi isçi hareketlerine
karsi bir önlem olarak degerlendirilebilir.

XII. Çumra Ilçe Yönetim Kurulu'nun Çalismalari

Çumra ilçesi parti baskani belediye baskani da olan Rakim Çumra'dir.
Esi de Konya parti il genel kurul üyesidir. Rakim Çumra'nin ilçede seveni çok
oldugu gibi düsmani çoktur. Parti ve memleket islerinde çok bulunmus, ilçede
göze çarpan biridir. Hatta diger bazi ilçelerde de isim yapmis bir partilidir.
Yönetim kurulunun diger üyelerinin parti islerinde çok belirgin vasiflari yoktur.
Teftis raporuna göre yönetim kurulunu olusturanlar arasinda, Güzel Sanatlar
Okulu'nda okumus eski ögretinen bir bayan, bir dava vekili, bir tüccar, iki de
çiftçi vardir. Bunlar arasinda parti otoritesini istismar hareketi görülmemekle
beraber baskan Rakim Çumra hükümet memurlarini elinde tutina gayreti
içindedir.65

Parti yönetiminin hükümet memurlari ile aralari iyi olmakla beraber
hakimle hiç geçinememektedirler. Bu hakim yedi sekiz yildir Çumra'da görev
yaptigi için adeta ilçenin yerlisi olmustur. Burada bir ev de alip iyice yerleserek
kendine göre bir çevre olusturup parti islerine müdahale etineye baslamistir.
Büro, evrak ve defter islerinde bir düzensizlik söz konusudur. Kongre
toplantilarinda da tüzüge aykiri icraatlarda bulunmuslardir. Tüzüge göre;
kongrede baskan, baskan vekili ve iki katip seçilmesi gerekirken baskan
seçmemislerdir. Yine tüzük geregince kongrede bütçe ve hesap encümenleri
seçilmesi gerekirken buna lüzum görmemislerdir.66

Çumra parti yönetiminin parti programini yaymak ve benimsetmek gibi
çalismalari olmamistir. Zaten kendi toplantilarini bile alti-yedi ayda bir
yapmaktadirlar. Partiye yeni üye kaydi çalismalari da zayif kalmaktadir. Teftis

64 BCA,490..1.0.0618.27..1.,IX.Büro,s.i
65 BCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, (Çumra raporu), s.13
66 BCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, (Çumra raporu), s.13-14
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esnasinda üye sayisini bildiren 1935 Haziran raporuna göre sayi 3l09'dur. Daha
sonra müfettis kadin erkek sayilarini ayri bildiren bir cetvel istemis ve bu
cetvelde de sayi 2776 olarak yazilmistir. Oysa müfettise göre parti kütügündeki
üye sayisi 2754'tür. Bu ilçede son üye kayit tarihi ise 1934'ün Eylül'üdür, yani
yaklasik bir yil müddetçe üye kaydi yapilmamistir.67

Çumra'da yardim paralarinin toplanmasi isi en muntazam biçimde
yapilmaktadir. Müfettisin verdigi rakamlara göre; 1931'de 418 lira, 1932'de
1348 lira, 1933'te 927 lira ve 1934'te 593 lira yardim toplanmistir. Hesap
islerinde ufak tefek yanlisliklar olmussa da müfettise göre bu dikkatsizlikten
yapilmistir ve Çumra' daki partililer temiz ve dogru çalismaktadirlar. Çumra
parti teskiHitinin biri merkezde, digeri Dinek kasabasinda iki binasi vardir.
Bunlarin tescili yapilmis, fakat daha tapulari alinmamistir. Merkezdeki bina
kiraya verilmistir. Dinek'teki binanin bir kisminda partililer, diger kisminda
hükümet görevlileri oturmaktadir.68

XIII. Dgm Ilçe Yönetim Kurulunun Çalismalari

Ilgin'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin basinda bulunan kimselerin en son
kongreye kadar ehil olmayan kisiler oldugunu görmekteyiz. Yeni yönetimden
bir önceki yönetimin basinda bulunan kisi Ali Ispir iken belediye baskani da
Sükrü Afacan'dir. Ali Ispir'in, biri afyon vergisi kaçakçiligindan digeri de
ihtikar maddesinden Istiklal Mahkemesi tarafindan verilen iki mahkumiyeti
vardir. Ali Ispir'in kabahatleri bununla sinirli degildir. Teftis esnasinda müfettis
Adnan Menderes'e yapilan bir ihbara göre Ali Ispir, parti paralarini dip koçanli
makbuz karsiligi olarak toplamis ve bu paralari partiye gelir olarak göstermeyip,
kendi zimmetine geçirmistir. Bunun üzerine Adnan Menderes kasa defterine
bakmis, bu makbuz ile suretinin içerdigi paranin kaydedilmedigini görmüstür.
Ali Ispir'e durumu sordugu zaman cevap olarak, makbuzdaki el yazisinin
kendine ait olmadigi, sahte ve uydurma oldugu cevabini almistir. Menderes
daha sonra Ali Ispir'e ait el yazilari olan belgeleri incelemis ve makbuzdaki el
yazisinin ona ait olduguna hükmetmistir. Buna ragmen durumla ilgili müfettisin
yorumu söyledir: "Bu ihbari yapanlar, bugün yönetim kurulundaki
arkadaslardir. Eger ihbariari dogru degilse, partide uzun yillar baskanlik etmis

bir yurt/asi cürüm suçu ile lekelemek çok agir bir ahlaksizlik olur. ,,69

Ali Ispir ve arkadaslarinin buna benzer hareketleri üzerine ilçede birçok
muhalif ortaya çikmistir. Muhalifler ve Ali Ispir taraftarlari arasinda yasanan

67 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., I.Büro, (Çumra raporu), s.14
68 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., XIII.Büro, s.12-13
69 DCA, 490..1.0.0 618.27..1., I.Büro, (Ilgin raporu), s.14-15
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rekabet sonucunda, muhalifler Ali Ispir'i baskanliktan indirerek kendileri
partinin basina geçmistir. Konya parti il baskani olan 'Sevki Ergun ilk baslarda
Ali Ispir ve arkadaslarina çok bagli iken sonrasinda il genel kurulunda da yer
alan Ali Ispir ve Sükrü Afacan'in il yönetimine karsi dik baslilik etmeleri
üzerine çesitli manevralarla bunlari partiden uzaklastirmistir.7o

Ilgin'in yeni parti baskani zabit kihipliginden yetismis dava vekili
Süleyman Ekmekçi'dir. Ancak müfettisin gözlemlerine göre bu yeni yönetim
kurulunun içinde de iktidar mücadelesi vardir. Üyelerin bir kismi belediye
baskani olmak, bir kismi da Süleyman Ekmekçi'nin yerine baskan olmak
mücadelesindedir. Yalniz ortak olan bir yönleri varsa da, eski yöneticilere karsi
taskin bir husumet beslemis olmalaridir. Yeni yöneticilerin parti otoritesini
istismar edici bir hareketleri' yoktur. "Simdilik yönetim kurulu üyeleri arasinda
bir uyum görülüyorsa da ilerleyen dönemlerde bu uyum bozulma görüntüsü
sergileyecektir", yorumu da Menderes'in raporunda yer almistir.7'

Ilgin'la ilgili teftis raporuna göre ilçe kaymakami, düsüncesinde ve
çalismasinda hiçbir istikrar olmayan biridir ve partililerin onunla isbirligi
yapmasi zor görünmektedir. Belediye kurulu ve belediye baskaniyla da parti
üyelerinin arasi iyi degildir. Zaten belediye kurulu üyelerinin çogu okuma
yazma bilmeyen kimselerdir. Parti üyeleri, belediye üyelerini istifa ettirmek
suretiyle belediye baskani Sükrü Afacan'i düsürmek ve yeni belediye seçimi
yaptirmak girisimi içerisindedirler. Yeni yönetim zamanindaki kongrelerle ilgili
müfettisin yorumlari da söyledir: "Bu ilçede kongrelerin -iki taraf mücadelede
oldugu için- birçogu iideüi gümrükten mal kaçirma seklinde olmustur.
Kongrelerde her taraf kendine mensup olanlariii gelmesini ve karsidaki/erin
gelmemesini saglamak yolunu gütmüstür." Yönetim rekabet halinde oldugu için
parti programini yaymaya ve benimsetmeye zamanlari olmamistir.72

Ilgin'da partiye üye kaydi isi ne tüzüge ne de ruhuna uygundur. Eski
yönetim kurulunun verdigi rapora göre; ilçede üye sayisi 6288 iken parti
kütügündeki sayi 5845 olarak görülmektedir. Bunlarin kayit islemleri de bastan
savma ve sayiyi çok göstermek amaciyla yapilmistir. Yeni yönetim kurulunun
ifadelerine göre; bu üyelere yardim parasi için basvuru yapildigi zaman
bunlardan 193'ü partiye üye yazildiklarindan haberdar olmadiklarini ve üye
olmak istemediklerinden isimleri defterden silinmistir. Ayrica eski yönetim,

70 DCA, 490..] .0.06] 8.27..1., I.Büro, (Ilgin raporu), s.IS
7\ DCA, 490..] .0.0618.27..1., I.Büro, (Ilgin raporu), s.16
72 DCA, 490.. 1.0.0618.27.. 1., I.Büro, (Ilgin raporu), s.16-17
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muhitinde sevilen kisiler yerine kendilerine ayak uyduran kisileri partiye alma
çabasinda olmuslardir.73

Cumhuriyet Halk Partisi Ilgin yönetimi yardim parasi toplanmasi
konusunda bazi sikayetlerin çikmasina sebep olmustur. Bu sikayete göre;
köylerde yol parasi mükellefiyeti içinde olanlardan vergi seklinde olarak sahis
basina beser kurus toplamislardir, hatta bunu bazi köylerde hususi muhasebenin
tahsildarlarina da yaptirmislardir ki makbuzun "tahsilatin nevi" kisminda "kafa
parasi" yada "sahis parasi" tabiri yazilmistir. Paralar toplanirken dipli koçan
verilecek yerde, el yazisi ile geçici bir makbuz verilmis ve bunun muhteviyati
kasa defterine geçmistir.74

xiV. Karaman Ilçe Yönetim Kurulu'nun Çalismalari

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Karaman teskilatinin baskani avukat Agah
Ünver'dir. Istiklal Savasi'nda ihtiyat zabiti olarak iyi hizmet veren baskan, ayni
zamanda il genel kurulu Karaman üyesidir. Avukat Agah Ünver' den ve
arkadaslarindan önce parti Sabit, ogullari ve akrabalarinin elinde
bulunmaktaymis. Bunlar inhisarcilik ve istismar yaparak halki sogutmuslar ve
aga kafalilik yolunda yürüyerek kendilerine karsi gayri memnun bir kesim
yaratmislardir. Parti çalismasi namina bir sey yapmamislar, gayet seyrek
toplanmislar ve hesap islerini kendi keseleri gibi idare etmislerdir. Üye kaydi
konusunda da çabalari olmayip üstelik çaliskan gençleri partiden uzak tutmaya
çalismislardir.7s

Eski yönetimin bu uygulamalarina karsi çikanlarin basinda Avukat Agah
olarak, uzun ugrasilarin sonucunda Sabit ve arkadaslarini partiden
uzaklastirmayi basarmislardir. Ancak bu mücadelede il baskani Sevki Ergun,
agalar tarafi olan Sabit ve arkadaslarina destek veren bir yol izlemistir.
Karaman' da yeni yönetim kurulu çalismalarin iyi yapmakta, eski yönetimin
yaptigi istismarlari yapmayarak, onlara karsi verdikleri mücadelenin hakliligini
ispatlamaya çalismaktadirlar. Karaman parti yönetiminin il baskani ile arasi iyi
degildir ve hatta Agah Ünver, il baskani Sevki Ergun hakkinda agir ithamlarda
bulunmustur.76

Agah Ünver ve ekibi hükümet görevlileriyle uyum ve isbirligi
içerisindedir. Karaman'da kaymakam bu görevine ek olarak belediye baskanligi
görevini de yürütmektedir. Yeni yönetim büro isleriyle yakindan ilgilenmistir.

73 DCA, 490.. i .0.06 i8.27.. i., I.Büro, (Ilgin raporu), s. i7
74 DCA, 490.. i .0.0 6 i 8.27.. i., XIII.Büro, s. i i

75 DCA, 490.. i .0.06 i 8.27.. i., I.Büro, (Karaman raporu), s. i 7

76 DCA, 490..i .0.0618.27.. i., LBüro, (Karaman raporu), s.i 8
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Toplantilarini diger ilçeler göz önünde tutuldugunda en. iyi yapan ilçe yönetimi
Karaman'inkidir. Karaman'in o dönemdeki nüfusu 48 bindir. Partiye kayitli üye
sayisi da 2739'dur. Yeni yönetimin belki de tek kusuru yeni üye kaydina önem
vermiyor olmasidir. Çünkü son üye kayit tarihi 22.03.1934'tür ve alti aydir yeni
üye kaydi yapilmamistir.77

Karaman ilçesinde parti programinin yasak saydigi kurumlara belli veya
gizli meyil tasiyanlar bulunmamaktadir. Partiye karsi herhangi bir cereyan da
yoktur. Buna paralelolarak Karaman'da irtica besleyici ve devrim karsiti olan
hareketlere de rastlanmamaktadir. Bu ilçe eskiden bir dervislik merkezi iken,
teftisin yapildigi günlerde bunun özel bir varligi kalmamistir.78

Karaman gençleri Idmanyurdu denilen bir kururnda bir araya
gelmektedirler. Fakat bu Idmanyurdu sadece idman alaniyla sinirli kalmamis,
müzik ve temsil kollari da olusturarak adinin içerdigi sahanin disina tasmistir.
Çalisacak ve temsil verecek küçük bir bahçeye sahiptirler. Buradaki gençlerin
partiye bagliliklari iyi derecededir. Ilçe yönetim kurulu bu gençlere gereken
yardimlari yapmaktadir. Idmanyurdu'nun bir futbol takimi da vardir.79

Bu ilçede partiye yardim paralarinin toplanmasina dair eski yönetim
zamaninda usulsüzlükler yapildigi görülmüstür. Eski yönetimin önceki yillarda
makbuzsuz para topladigi yönünde sikayetler inceleme konusu olmustur. 1932
yilinda da eski baskan Sabit'in oglu Faik, ücretli sekreter iken, partinin 1040
lirasini ticaret ortaginin kasasina koydugu, tahkikat sonucu meydana
çikarilmistir. Eski yönetimin bu usulsüzlüklerine karsilik yeni yönetim, hesap
isleri konusunda daha titiz ve dürüst çalismaktadir. Partinin Karaman' da iki tane
birbirine bitisik binasi mevcutmus, ancak birisi yikilmak üzere oldugundan
belediye baskanliginca yiktirilmistir. Bunun yerine bir salon yaparak parti
binasini genisletmislerdir. Düger bina ise metruk mallardan mü1ga
Türkocagi'ndan satin alinmis ve bu yolla partiye geçmistir. Bu binalardan
metruk mallar idaresine kalan 700 lira borç ödenmedigi için tapusu
alinamamistir. Partinin diger bir binasi ise 200 liraya hususi muhasebeden satin
alinmis ama bunun da parasini vermedikleri için tapusunu alamamislardir.80

77 BCA, 490..1.0.0 618.27..1., LBüro, (Karaman raporu), 8.18-19
78 BCA, 490..1.0.0 618.27..1., III.Büro, 8.2
79 BCA, 490..] .0.0 618.27..1., VI.Büro, 5.2
80 BCA, 490..1.0.0 6] 8.27..1.,XIII.Büro, 5.5-6
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SONUÇ

Türkiye'de halkin egitim durumunun yetersizliginden, ekonomik olarak
yoksulolmasindan ve yoksulluktan kaynaklanan çekingenlikten, kitle iletisim
araçlarinin yaygin olmamasindan ötürü 1935 yilinda çok bilinçli bir siyasal
yasama katilimin olmamasini nispeten normal karsilamak mümkündür. Zaten
Osmanli Devleti de özellikle Anadolu'da halk kitlelerini yaygin bir sekilde
kapsayacak siyasal yasama katilma hareketinde bulunmamistir. Bu noktada
Atatürk ve Cumhuriyetçi kadronun bu açigi nasil kapattiklarina bakarak çesitli
tespitlerde bulunmak imkanina sahibiz.

Öncelikle belirtilmesi gereken nokta, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yilin
belli dönemlerinde tasra örgütlerine teftis amaçli milletvekilleri göndermesi,
halkin siyasal yasama katiliminin derecesini görmek için bir çaba içerisinde
olduklarini gösterir. Partinin tasra yöneticilerinin halki yanlarina çekme ve
partiye kazandirma yolunda ne gibi çalismalar yaptiklarini merak eden bir
merkezi denetim yapisinin olmasi Cumhuriyet Halk Partisi için olumlu bir
durumdur. Ancak teftis rapQrundanda anlasilacagi üzere, Cumhuriyet'in ilanini
temel alacak olursak, 1935 yilina kadar geçen 12 yillik süre içerisinde parti
tabaninin istenilen düzeye ulasmadigini görürüz. Siniflardan uzak, zümre
egemenligine karsi çikan, halkin tamamini kapsayan söylemlerin aksine Konya
örneginden anlasilacagi üzere, kitlesel bir halkçi taban olusturulamamistir.

Bu tespiti kanitlar nitelikte bir yorumda bulunan Kemal Karpat'in
ifadeleri söyledir: " Devlet, üzerine bir sermayedar-mütesebbis, hem de çesitli
menfaat/er ve toplumsal gruplar arasinda bir arabulueu olmak gibi çifte bir rol
almistir. Sirasi geldikçe elindeki ekonomik kuvveti gruplardan birini
desteklemek, öbürleri üzerine ise baski yapmak ve tahditler koymak için
kullanabiliyordu. Bu yüzden Türkiye 'de, özellikle savas yillarinda, güdülen
ekonomik ve sosyal siyaset ifrattan tefrite giden durmadan degisen bir siyaseti
ama genel tutum katilasmis, ortalama bir muhafazakar yolu idi. Böyle bir
siyaset hiçbir grubu hosnut etmiyordu. Özellikle harp yillarinda sermaye öyle
hizli birikti ki, toplumu bölünmemis bir tek parçadan ibaret gören eski sosyal
teoriyi ve devletçilik felsefesini genel hosnutsuzluk yaratmadan yürütmeye pek
imkan kalmamisti."si Konya'da görülen durumda da zaten demokratik hukuku
çignemeye yatkin, biraz da Osmanli Devleti'nden miras kalan, feodal-aga
zümresinin parti çatisi altinda faaliyet göstermeleri vardir ve devlet, yukarida
belirtildigi gibi zaman zaman bu zümreyle isbirligi yaparak halkçi devrim
anlayisina uymayan politikalar uygulamistir.

81 Kemal H. Karpat, TOrk Demokrasi Tarihi, Sosyal, Ekonomik, Koitürel Temeller,
Istanbul, Ma Yayinlari, 1996, s.98.
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Konya teftis raporunda ilginç olan bir nokta. var ki; o da teftisi yapan
kisinin Adnan Menderes olmasidir. Ileride Cumhuriyet Halk Partisi 'ne karsi
kuracaklan Demokrat Parti 'nin temellerini atmada bu teftislerden edindigi
tecrübenin büyük bir pay sahibi oldugunu söylemek dogru olacaktir. Buna ek
olarak Menderes, bu teftisler sayesinde Cumhuriyet Halk Patisi 'nin tasradaki
örgüt zaaflarini yakindan müsahede etme imkanini bulmakta ve bu zaaflari
iktidara ulasma mücadelesinde kendi partisi lehine kullanma sansina sahip
olmaktadir.
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