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“CHP Genel Sekreterli¤i Yüksek Makam›na”:
30’lu ve 40’l› y›llarda Halkevleri’yle ilgili
CHP’ye gönderilen flfliikayet ve dilek
mektuplar› hakk›nda k›sa bir söz

Alexandros LAMPROU*

G

irifl
Bu yaz›, Baflbakanl›k Devlet Arflivleri’ndeki tasniflerin birinden, Cumhuriyet Halk Partisi Arflivi’nde bulunan, 1932–1951 y›llar› aras›nda
CHP Genel Sekreterli¤i’ne Halkevleri’yle ilgili gönderilen “flikayet ve dilek”
mektuplar›n› tan›tmay› amaçlamaktad›r. ‹lk olarak flikayet/dilek yazma prati¤ine k›sa bir girifl yap›lacak, bu prati¤in belirtilen dönemdeki yayg›nl›¤› ile,
hem gönderen (bireyler, nadiren bir topluluk, – mesela bir köy) hem de al›c›
(devlet, iktidar) için ifllevleri belirlenmeye çal›fl›lacakt›r. ‹kinci olarak, mektuplar›n tasnifi/tan›mlar› ve içeriklerine iliflkin baz› konulara de¤inilecek;
mektuplardan birkaç örnekle, bu tür kaynaklar›n dönemin tarihi için önemi ve
nas›l kullan›labilece¤i konusu da k›saca tart›fl›lacakt›r.
Burada kullan›lan mektuplar›n ço¤u, ‘Halkevleriyle ‹lgili fiikayet ve Dilek
Mektuplar›’ isimli dosyalarda bulunmaktad›r.1 Ço¤u zaman bu flikayetlere iliflik olarak ‹ktidar Partisi’nin konuyu araflt›rmak üzere tayin etti¤i müfettifllerin ya da bir Parti mensubun flikayet/dilek konusu üzerine yazd›klar› raporlar
da bulunmaktad›r. Bu makale, Cumhuriyet Halk Partisi Arflivi’nden derlenen
200’den fazla mektuptan yararlanarak kaleme al›nm›flt›r. Bu mektuplar›n
hepsi, birkaç istisnas› olmak kayd›yla, bir kifli taraf›ndan yaz›lm›fl flikayet/dilek mektuplar›d›r. Mektuplar›n bir k›sm›, ‘Bir Vatandafl’, ‘Bir Partili’, ‘Bafra
Gençli¤i’ ya da ‘Trabzon Halk›’ gibi ifadelerle, isimsiz ve imzas›z gönderilmifl-

* Leiden Üniversitesi, Türkiye Çal›flmalar› Bölümü
1 Mesela TC Devlet Arflivleri Genel Müdürlü¤ü, Cumhuriyet Arflivi Daire Baflkanl›¤› (B
BCA), Cuhuriyet Halk
CHP), Katalog Numaras› 490.1/ 828.271.1 ‘Bolu Halkevi’nin faaliyetleriyle ilgili istekler ve baPartisi Katalogu (C
z› flikayetler’, ya da BCA CHP, 490.1/832.285.2 ‘Edirne Halkevi’nin faaliyetleriyle ilgili dilek ve flikayetler’.
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tir. Nadiren de, müfettifllerin raporlar›na göre mektuptaki isim ve imzan›n
yanl›fl ya da uydurma oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Dilek/flfliikayet yazma prati¤ine iliflflk
kin birkaç söz
Prati¤in geçmifli
Gerek devlet gerekse de sultana, genelde iktidara dilek ya da flikayet içeren mektuplar› yazma prati¤inin genifl bir geçmifli vard›r. Osmanl› arflivlerinde bulunan fiikâyat Defterleri ve müftilik arflivlerindeki “Ma’ruz” ad› alt›ndaki vesika kolleksiyonlar›danki flikayetler, ‘arz sunmak’ prati¤inin yayg›nl›¤›n›
aç›kça göstermektedir. Halil ‹nalc›k’a göre “Orta Do¤u devlet ve hükümet sisteminin temel prensibi, adalet kavram›na dayan›r. Bu adalet kavram›, halk›n
flikayetlerini do¤rudan do¤ruya hükümdara sunabilmesi ve onun emrile haks›zl›klar›n giderilmesi, demektir.” K›saca “herkesin flikayet için, ‘arz sunma
hakk› vard›r.”2 ‘Öte yandan flikayet sunma prati¤inin hükümdar/iktidar›n
önemli bir meflruiyet ihtiyac›n›/ifllevini karfl›lad›¤› anlafl›lmaktad›r. Son on senedir dilek/flikayet mektuplar› üzerine yaz›lm›fl olan eserlere göre, Avrupa ülkelerinde Orta Ça¤’dan 20inci yüzy›la ve hatta bugüne kadar arz/dilek/flikayet
yazmak/sunmak çok yayg›n bir pratiktir.3 Bir Alman atasözünün ifade etti¤i
gibi ‘herkes dilekçe yazmakta ve su içmekte özgürdür.’4

Türkiye 30’lu 40’l› y›llar
Bu makalede kullan›lan mektuplar›n yaz›ld›¤› 1930’lu 1940’l› y›llarda, genifl bir geçmifle sahip olan flikayet/dilekçe sunma prati¤i devam etmekteydi.
Hükümdar/Sultan de¤ilse bile, ‹ktidar Partisi bu tür flikayet ve dileklerin muhatab›yd›. Ayr›ca 1930’larda ve 1940’l› y›llar›n ilk yar›s›nda CHP’ye yazmak,
devletle temas kurmak demekti ve yazarlar›n ço¤u bunun fark›ndayd›. Bu
mektuplarda ‘Parti’, ‘hükümet’ ve ‘devlet’ kelimeleri ayn› yerlerde ve ayn› anlamla kullan›lmaktad›r. CHP’ye gönderilen mektular, sadece Halkevleri’yle il2 ‹nalc›k, Halil, “fiikayet Hakk›: ‘Arz-i Hal ve Arz-i Mahzar’lar”, Osmanl› Araflt›rmalar›, 7-8, (1988), s. 33.
3 Fitzpatrick, Sheila, “Supplicants and Citizens: Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 1930s”, Slavic Re-

view, C. 55, S. 1 (‹lkbahar 1996), s. 78-105; Fitzpatrick, Sheila ve Gellately, Robert (ed.), Accusatory Practices.
Denunciation in Modern European History, 1789 – 1989 (fiikago: University of Chicago Press, 1997); Verner,
Andrew, “Discursive Strategies in the 1905 Revolution: Peasant Petitions from Vladimir Province”, The Russian Review, C. 54, (Ocak 1995), s. 65-90. Lex Heerna van Voss (ed.), Petitions in Social History, International Review of Social History, Ek No 9, (2001).
4 Lex Heerna van Voss, “Introduction”, Lex Heerna van Voss (ed.), Petitions in Social History, International Review of Social History, Ek No 9, S. 46, (2001), s. 1.
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gili de¤ildir. Bu tür mektuplarla dolu baflka dosyalar da arflivde mevcuttur.
Baz›lar› yerel seçimler ve Parti kongreleriyle, baz›lar› da yerel Parti örgütleriyle ilgilidir. Devlet Arflivleri’ndeki CHP Arflivi’nden baflka tasnif birimlerinde de ciddi miktarda flikayet ve dilek mektuplar› mevcut oldu¤unu kolayca
tahmin edebiliyoruz. Devlet Arflivleri’nin web sitesinde yap›lacak basit bir
araman›n sonuçlar›, Baflbakanl›k Özel Kalem Müdürlü¤ü’nden Naf›a Vekaleti’ne, Toprak ‹skan Genel Müdürlü¤ü’nden Muamelat Genel Müdürlü¤ü’ne
kadar birçok kuruma gönderilmifl büyük miktarda flikayet mektubu oldu¤unu
göstermektedir. Arflivleri aç›k olmayan baflka devlet dairelerinde de mektuplar bulundu¤u muhakkakt›r. Prati¤in toplumdaki geniflli¤ini gösteren bir baflka malzeme de, gazetelere gönderilen ve bir k›sm› yay›nlanan büyük miktardaki flikayet mektubudur.5

fiiikayet yazmak prati¤inin önemi
fi
Rejim ‹çin
Halk›n iktidara ihbar ve flikayet göndermesi özellikle Nazi Almanyas› ve
Stalin dönemi Sovyetler Birli¤i'nde desteklenmifl bir uygulama olmakla beraber,
bu
durum otoriter/totaliter rejimlere has de¤ildir. Günümüz rejimlerinde de
farkl› biçimlerle yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.6 Ancak bas›n›n s›k› bir kontrol alt›nda oldu¤u, iki dereceli bir seçim sistemi olan, devlet/iktidar ve halk
aras›nda yok denecek kadar az ve s›n›rl› iletiflim kanallar› bulunana tek parti dönemi Türkiyesi’nde flikayet/dilek mektuplar› iktidar için son derece önemli ve zengin bir bilgi havuzu oluflturmaktayd›. Ordu, Polis ve Emniyet, daha
fazla toplumsal denetim ve bask›ya yönelik kurumlar oldu¤undan iktidar için
‘efkar-i umumiye’ hakk›nda yeterince bilgi verememekteydi. Özellikle de halk›n ne kadar hofluna gitti¤ini söylemek güç olan iktidar›n toplumsal bir reform
program› uygulanmakta oldu¤u bir dönemde, böyle bir bilgi eksikli¤i iktidar
için önemli bir problem oluflturmaktayd›. Bu problem, ‘Dilek Sistemi’ ve ‘Parti Müfettiflli¤i’7 gibi iktidar›n uygulad›¤› ve bafllatt›¤› politikalara bak›ld›¤›nda
daha iyi anlafl›labilmektedir. Ayr›ca ‹ktidar Partisi bu tür mektuplar› ciddiye
5 Gazetelerde yay›nlanan flikayet mektuplar› için Öztürk, Serdar, Cumhuriyet Türkiyesinde Kahvehane ve ‹ktidar (1930-1945) (‹stanbul: K›rm›z›, 2006).
6 S. Fitzpatrick ve R. Gellately, “Introduction to the Practices of Denunciation in Modern European History”,
Fitzpatrick, Sheila ve Gellately, Robert (ed.), Accusatory Practices. Denunciation in Modern European History,
1789 – 1989 (fiikago: University of Chicago Press, 1997), s. 13-17.
7 Cemil Koçak, “Tek- Parti Döneminde Cumhuriyet Halk Partisi’nde Parti Müfettiflli¤i”, Tar›k Zafer Tunaya’ya
Arma¤an, (‹stanbul: ‹stanbul Barosu Yay›nlar›, 1992).
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almaktayd›. Bunun delili, CHP Genel Sekreterli¤i’nin bürolar›ndan birinin,
3üncü Büro’nun ilk görevlerinden birinin dilekler ve dilekçelerin takibi olmas›d›r.8 ‹kinci olarak Arfliv’deki mektuplar›n büyük bir k›sm› resmi bir soruflturmaya ya da bir Parti müfettiflinin gönderilmesine yol açmaktayd›. Son olarak flikayetlerin etkisiyle Parti kendi politikalar›n› soruflturmakta ya da de¤ifltirmekteydi.9 Mesela, Halkevi salonlar›n›n kirayla tiyatro kumpanyalar›na
verilmesinden flikayet eden birçok mektup CHP Genel Sekreterli¤i’ne gönderilmiflti. Ço¤unlukla mektuplar bu tür kumpanyalar›n Halkevleri’nde verdi¤i
oyunlar›n içeri¤inin ve tiyatrocular›n›n ahlaks›zl›¤›ndan flikayet etmekteydi.
Parti, Halkevleri’nden ve Parti örgütlerinden bu tiyatro kumpanyalar› hakk›nda bilgi isteyen bir genelgeyle tepki gösteriyordu.10
‹ktidar için bu mektuplar bir baflka önemli ifllev görmekte ve ayn› zamanda hissedilen bir ihtiyac› da karfl›laflmaktayd›. Merkezce güvenilen ve benzer
bir amaçla tayin edilen Parti Müfettiflleri gibi, mektuplar da gerek Parti örgütleri ve elemanlar›, gerekse devlet memurlar› ve daireleri hakk›nda devlet/Parti için etkin bir denetim f›rsat› sa¤lamaktayd›. fiikayet mektuplar› sürekli olarak CHP’lilerin, kaymakam ya da jandarma komutan› gibi devlet ve
Parti’nin istahdam etti¤i insanlar›n yolsuzluklar›ndan bahsetmekte ve bir çok
kez soruflturmaya yol açmaktayd›.
Son olarak bu mektuplar ve CHP’nin cevaplar›, flikayet eden vatandafl ve
iktidar aras›nda bir iletiflim kurmaktayd›. Bu iletiflim iktidar›n meflruiyet inflas› sürecinin çok önemli bir parças› olarak say›lmal›d›r.

Yazarlar için
Bir vatandafl için iktidara bir flikayet ya da dilekçe yazmak bir çok aç›dan
önemlidir. ‹lk olarak daha önce belirti¤imiz gibi halk ve devlet aras›ndaki iletiflim kanallar› çok s›n›rl› oldu¤undan, geçmiflte yayg›n bir pratik olan dilekçe/flikayet yazmak bir hayli önemlidir ve kimi zamanlarda belki de varolan tek
yol olarak kalmaktad›r.
8 CHP Genel Sekreterli¤i’nden Dahiliye Vekili ve CHP Genel Sekreteri fiükrü Kaya’n›n imza att›¤› ‘Vali ve CHP
Baflkanl›¤›na Genel ‹spekterlere’ gönderilen, 17.2.938 tarih ve 1123 numaral› tamim’e iliflil olarak Geneyönukurulun ifl bölümünün yap›s›n› gösteren ek. CHP Genel Sekreterli¤i’nin Parti örgütüne Genelgesi. ‹kinci Kanun
1938den 30 Haziran 1938 tarihine kadar (Ankara: Ulus Bas›mevi, 1938), Cilt 12, s. 18. Ayn› kitapta, arka kapa¤›nda gösterilen CHP Genel Sekreterli¤in eski ifl bölümüne göre de yine 3üncü büro’nun vazifelerinden biri
‘dileklerin takibi’ydi.
9 Mesela, CHP Genel Sekreterli¤i’nden 383 Halkevi reisli¤ine ve 26 CHP Bölge Müfettifline gönderilen bir tamimde flunlar› yaz›lmaktad›r: “Baz› Halkevi kütüphaneleri hakk›nda bir tak›m flikayetler almaktay›z. Kitaplar›n istenince kolay bulunmad›¤› veya kütüphanenin hemen her gün kapal› durdu¤u ihbar edilmektedir.” Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterli¤in Parti Teflkilat›na Umumi Tebligat›, 1 Birinci Kanun 1941den 30 Haziran 1941 tarihine kadar, Cilt 18, (Ankara: Ulus Matbaa, 1941), 5/2101 say›l› ve 4.6.1941 tarihli tamim, s. 142.
10 BCA CHP, 490.1/9.47.14. 26 Mart 1949 tarih ve 7/3124 say›l› tamim.
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‹kinci olarak Parti’ye yazmak, devletin/Parti’nin yerel temsilcilerini by
pass etmek f›rsat›n› sa¤l›yordu. Ço¤u zaman iktidar›n yerel temsilcileri flikayet konusunun kendisiydi. Dolays›yla flikayet edilen yolsuzlu¤un giderilmesi
için bu insanlar›n soruflturulmas› gerekmekte ve bunun için de en az›ndan bir
üsteki kademeye baflvurulmas› gerekmekteydi.
Üçüncü bir aç›dan bak›ld›¤›nda iktidara mektup göndermek, ya da baflka
bir ifadeyle ‘iktidarla konuflmak’ (ya da iktidarla konuflmaya al›flmak bile),
baflvuranlar taraf›ndan iktidar›n meflruiyetinin bir miktarda kabul
edil(ebil)di¤i anlam›na gelebilmektedir.
Yukar›da belirtilen savlar›n üçünde de flikayet sunulmas› hem iktidar›n
hem de ona baflvuranlar›n ç›karlar› ortakt›r. Mektuplarla, iktidar için ‘efkar-i
umumiye’ hakk›nda bilgi ve meflruiyet eksikli¤i/iht›yac›n›n giderilmesi sa¤lanmakta, baflvuranlar ise taleplerini iletmek için etkili bir kanal oluflmaktayd›.
Yukar›daki noktalarda iktidar ve ona baflvuranlar›n, bu pratikten beklentileri ve menfaatlerinin birbirine yaklaflmas›na ra¤men, baflka bir perspektiften birbirinden uzaklaflmaktad›r. Buna göre vatandafllar, müfettifl raporlar›n›n tabiriyle ‘flahsi menfaatlerini’ temin etmek için iktidar›n korkular›, kayg›lar› ve hatta onun dilini11 kullan›p Necmi Erdo¤an’›n ifadesiyle ‘devleti idare’
edebilmektedirler.12
Mektuplar›n tasnif ve muhteva sorunlar› ve kaynak olarak muhtemel kul lan›mlar›

Tasnif ve muhteva sorunlar›
‹hbar, flikayet, dilek. Mektuplar› tan›mlamak için baz› kelime/terimler kullan›l›r. CHP, bu tür mektuplar› içeren arflivdeki dosyalar› gerek ‘Halkevleri’yle ilgili’, gerekse ‘Seçimlerle ilgili fiikayet ve Dilek mektuplar›’ olarak tan›mlamaktad›r. Bazen yazarlar› da mektubun ilk sat›r›nda ‘flikayetimdir’, ‘dile¤imdir’ ya da mektubun sonunda ‘ihbar ediyorum’ yaz›p kendi tan›mlar›n›
sunmaktad›r. Bu makalede CHP’nin tan›mlar›n›n (flikayet, dilek, istek) kullan›lmas›na ra¤men unutulmamal›d›r ki mektuplar hem içeri¤ine bak›ld›¤›nda
hem de yazar›n amaçlar› dikkatle incelendi¤inde kullan›lan ‘dilek’, ‘flikayet’ gibi tan›mlar›n çok s›n›rl› oldu¤u anlafl›l›r. Bir mektup her üç tan›m›n da özelliklerini kapsayabilir. Hem bir kifli hakk›nda ihbar, hem bir kifli ya da bir du11 Ak›n, Yi¤it, “Fazilet de¤il vazife istiyoruz: Erken Cumhuriyet Dönemi sosyal tarihçili¤inde dilekçeler”, Toplum ve Bilim, S. 99, (K›fl 2003/2004), s. 118-9.
12 Necmi Erdo¤an, “Devleti ‘‹dare Etmek’: Maduniyet ve Düzenbazl›k”, Toplum ve Bilim, No. 83, (2000).
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rumdan flikayet, hem de bir ya da daha çok dilek içerebilir. Halkevinde vukubulan bir yolsuzluktan flikayet eden; ancak aç›kça bir kifliyi suçlamadan yaz›lan bir mektupta iktidar Partisi kolayl›kla Halkevi baflkan›n›n baflar›s›zl›¤›n›
okuyabilmektedir. Yazar›n da böyle bir hedefi olmad›¤› kolayca ispat edilemez. K›sacac› kullan›lan terimler mektuplar›n bize anlatabildiklerinin sadece
bir k›sm›na iflaret edebilir.
Ayn› flekilde muhtevas›na bak›ld›¤›nda bu mektuplar bir çok aç›dan de¤erlendirilip okunabilir. K›sacas› mektuplar bir çok sorunlardan söz edebilir ve
hangi sorunlar› ele alaca¤›na CHP okuyucusundan sonra gelen ikinci okuyucu (‘biz’, ‘tarihçi’) karar vermektedir. Mektuplar›n da bize f›s›lday›p söylebildikleri araflt›rman›n çerçevelendirilmesine (contextualization) ba¤l›d›r. Mesela araflt›rman›n perspektifi küçük bir topluma (köy, kasaba) odaklan›p daha
çok ‘mikro’ aflamas›na yaklaflabilmektedir. Böyle bir perspektifte ayn› toplumda üretilen kaynaklar (yerel gazete, an›, sözlü kaynaklar) mektuplarla beraber kullan›labilmektedir. Böylece mektuplar›n üretildi¤i toplum ayn› zamanda araflt›rman›n konusu oldu¤u için mektuplar, az da olmas›na ra¤men, üretildi¤i çerçeveye kolayca konumland›r›labilmek ve anlamd›r›labilmektedir.
Aksi takdirde, yani ‘makro’ düzeyine yaklafl›nca, mektuplar›n üretildi¤i toplumsal çerçeve araflt›rman›n perspektifinden uzaklaflt›¤›nda mektuplar›n konteksti s›n›rl› kalabilmek ve tarihçi söz edebildiklerinden k›smen faydalanabilmektedir. Dolay›s›yla mektuplar›n yüksek miktarda kullan›lmas› tavsiye edilmektedir.13
Afla¤›da, bu gibi flikayet mektuplar› ve ilgililerin tepkilerini aktaran baz›
mektup örnekleri verilmifltir. Bu mektuplardaki yaz›m ve imla hatalar›na müdahale edilmemifl, sadece bir yerde köfleli parantez içinde bir harf eklemesi yap›lm›flt›r.
13 ‘Makro’ perspektifin örnekleri: M. Metinsoy, Wars Outside the War: The Social impact of the Second World
War on Turkey, Master Tezi, Bo¤aziçi Üniversitesi, (2004) ve N. Nacar, Working Class in Turkey During the
World War II Period: Between social Politics and Everyday Experience, Master Tezi, Bo¤aziçi Üniversitesi,
(2004). Baflka bir örnek: Cengiz K›rl›, The Struggle over Space: Coffeehouses of Ottoman ‹stanbul, Doktora Tezi, State University of New York, (2000).
14 Mektuplar›n yaz›m hatalar›na müdahale edilmemifltir. 13 ‘Makro’ perspektifin örnekleri: M. Metinsoy, Wars
Outside the War: The Social impact of the Second World War on Turkey, Master Tezi, Bo¤aziçi Üniversitesi,
(2004) ve N. Nacar, Working Class in Turkey During the World War II Period: Between social Politics and
Everyday Experience, Master Tezi, Bo¤aziçi Üniversitesi, (2004). Baflka bir örnek: Cengiz K›rl›, The Struggle
over Space: Coffeehouses of Ottoman ‹stanbul, Doktora Tezi, State University of New York, (2000).
14 Mektuplar›n yaz›m hatalar›na müdahale edilmemifltir. 13 ‘Makro’ perspektifin örnekleri: M. Metinsoy, Wars
Outside the War: The Social impact of the Second World War on Turkey, Master Tezi, Bo¤aziçi Üniversitesi,
(2004) ve N. Nacar, Working Class in Turkey During the World War II Period: Between social Politics and
Everyday Experience, Master Tezi, Bo¤aziçi Üniversitesi, (2004). Baflka bir örnek: Cengiz K›rl›, The Struggle
over Space: Coffeehouses of Ottoman ‹stanbul, Doktora Tezi, State University of New York, (2000).
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Mektuplardan birkaç örnek14

‹hbar (Denunciation)
CHP Genel baflkan vekiline
Ankara
Korkudeli kazas› eczac›s› 3-4 senedenberi halkevin de yatmakta. parti baflkanl›¤› odas›n›n yan›ndaki oda olan odas›na kar› ve o¤lan getirerek bu mukaddes yeri kerhaneye çevirmiflti. Güya geç vakit getirirse kimse görmez zanediliyur amma herkes iflin fark›ndad›r. fiifahi müteaddit flikayetlerimizi dinlemeyurlar yaz›l› makam›n›zada flikayet edildi¤i duyuldu fakat yine bir fley ç›kmad›. Halkevinin odununu sobas›n› gaz›n› hatta odac›lar›n› herfleyi kullan›yur.
Üstelik halkevi salonunda kendisine müflteri bulmak için bijamalarla dolafl›r
pis flakalar yapar. Halkevine flimdi akl› bafl›nda namuslu bir adam gidemeyur
abdastaneler (31) çekme yeri olmufltur.
Hiç kimsenin yatmas›na tüzük müsait olmad›¤› halde acaba eczac› Basri
Önügörenin CH Partisin de ve Halkevinde senelerdir yatmas›na ve türlü ahlaks›zl›k yapmas›na neden müsaade ediliyur. Makam›n›zdan gelen yaz› üzerine parti müfettifli flüyle yar›m a¤›zla ç›kar›m›z demiflsede kati süylemedi deye
ç›karmad›lar. Buray› ne bilecektir deyede onu atlatt›lar. Halkevine odun ve gaz
fluradan buradan dilenerek tedarik ediliyor. Bunu da eczac› ahlaks›zl›¤›na kullans›n. Badema halk birfley vermeyecektir e¤er siz bu herifi ç›karamayacaksan›z biz halk birgün hücüm ederek hem o binay› y›kaca¤›z hem de namussuz eczac›y› oradan ataca¤›z. Madem tüzü¤e uyulmayacakta niçin yapt›n›z. Ziraat
bankas› müdürü aptullah namussuz da halkevine huvardal›¤a gidiyor. Art›k
yeter. Ya kapat›n›z yahut ta ne yapacaksan›z yap›p buray› temizleyiniz. Çocuklar›m›zda ahlaks›zl›ktan kurtulsun. Tüzü¤e muhalif bu yatmak ifline neden
müsamaha ediliyor. fiiddetli ve kati emirlerinizi CHPartimiz nam›na partimizin flerefi nam›na rica ediyorz, bütün halk emirlerinizi bekleyuruz.
Korkudeli afla¤› Pazar mahallesinden
Hüseyin ekiz

Ve Müfettiflin Cevab›

14 Mektuplar›n yaz›m hatalar›na müdahale edilmemifltir.
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CHP
Antalya Bölgesi
Müfettiflli¤i
Say›: 7
11/2/947
C.H.P. Genel Sekreterlik yüksek kat›na
3/fiubat/947 tarih ve 8/97017 say›l› yaz›n›z cevab›d›r:
1- Korkudeli halk evinin bir odas›nda yatmakta olan eczac› Basri Öner gören oday› boflaltm›flt›r. Halen halk evinde kimse yatmamaktad›r.
2- fiikayete konu olan hadisenin ve dedikodular›n mahiyetleri ve sebepleri:
Korkudeli belediyesi ilçede bir eczahana tesisi için yapt›¤› araflt›rmalar sonunda eczac› Basri Öner gören atl› askerlikten malulen emekliy[e] ayr›lm›fl
bir flah›sla 1942 y›l› içinde anlafl›yor. Bu anlaflman›n hadisemizle ilgili maddesi gere¤ince belediye, kira bedeli eczac›ya ait olmak flartiyle, bir mesken temin
etmek vecibesini yükleniyor. Belediye memleketteki bina ve mesken buhran›
yüzünden mehkemedden ald›¤› ilamla tahliye ettirip yerleflti¤i binan›n bir
odas›n› eczac› Basriye ay›r›yor. Ve bu suretle bekar olan bu zat›n mesken ihtiyac›n› temin ediyor. Eczac› icar bedeli vermekten, belediyede müstakil ev
aramak külfetinden kurtuldu¤u için her iki tarafta bu durumdan memnun.
Fakat mahkemenin hükmü temyiz tetkikat› sonunda bozuluyor. Ve bozma karar›na uylarak yap›lan duruflmalar sonunda belediye davay› kesin olarak kaybediyor ve bilnetice 1945 y›l› sonlar›nda binay› boflalt›p müdaaleyli olan müstecize teslim zorunda kal›yor. Bu suretle binas›z kalan belediye, memleketteki bina buhran› yüzünden kendisine ait olupta kaymakamlar›n mesken ihtiyac›nda kulland›¤› binan›n alt kat›na tafl›n›yor. Üst katta kaymakam oturuyor. Meydanda kalan eczac› Basriye derhal ev bulunup ç›kar›lmak flartiyle
halk evinin bofl bir odas›na yerlefltiriyor. Bir kaç gün için yap›lan bu yerlefltirme 1946 y›l›n›n ilk aylar›nda yap›lm›fl 10/2/946 ya kadar uzay›p gitmifl.
Aral›k ay›nda Korkudeline gitti¤im zaman bu hadisenin flahidi olmufltum.
Usulsüz ve uygunsuz buldu¤um bu iflgale derhal son vermelerini arkadafllardan rica etmifltim. O zaman, partili arkadafllar›ndan bulunan belediye baflkan› durumdaki hususiyeti ve mesken buhran›n ›zt›raplar›n› anlatt›ktan sonra
eczac› Basri ile yap›lan dört senelik mukavelenin 18/fiubat/947 tarihinde sona
erece¤ini ve mukaveleyi flartlar dairesinde temdit etmiyeceklerinden meselenin kendili¤inden halledilece¤ini ve binaenaleyh bir buçuk ay daha iflin idare
edilmesinin belediye için faydal› olaca¤›n› söylemifl ve bende kendilerine bu
durumun 1.5 ay bekleme¤e tahammülü olmad›¤›m tahliyesi esbab›n› araflt›r-
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malar›n› kendisinden ve di¤er partili arkadafllardan rica etmifltim. Son yaz›n›z üzerine 10/2/947 de Korkudeline gittim ve eski durumun de¤iflmemifl oldu¤unu gördüm. Arkadafllara hareket tarzlar›n›n yanl›fll›¤›n› münasip lisanla
anlatt›ktan sonra yeni tayin olunan kaymakam›n henüz gelmedi¤ini ve bir ayda izinli oldu¤unu ve bu suretle fiubat ay›n›n sonuna kadar bofl kalacak olan
Kaymakama ayr›lm›fl üst kattan bir odan›n eczac›ya verilmesini rica ettim. Ve
Elmal›ya geçtim. Dönüflte halk evinin iflgal olunan odas›n›n boflalt›lm›fl oldu¤unu sevinçle gördüm.
Yüksek kat›n›za flikayette bulunan Hüseyin Ekiz bir sene evvel Mersinde
ve halende Alanyada orman mesahe memuru imifl. A¤ostos ve Temmuz aylar›nda ve birde Ocak 947 de izinli olarak Korkudelinde bulunmufl ve vazifesi
bafl›na dönmüfl. Bu sebeple kendisini bulup konuflamad›m. Partili arkadafllardan ve idareci arkadafllarla adliyecilerden yapt›¤›m tahkikata ve soruflturmalara göre eczac› Basri Geçimsiz, sinirli ve gayri tabii bir zatm›fl. Bekar olmas›
ve s›k s›k antalyaya gidip gelmesi kötü dedikodulara az çok konu oluyormufl.
Fakat bu söylentiler nihayet bir dedikodu hududunu açm›fl deyilmifl. Halk evi
binas› içinde yap›ld›¤› iddialar› yersiz ve hakikata ayk›r› imifl. Hulasa esas dedikodunun dahi çok mubala¤a ile ifade edilmifl oldu¤unu söylediler.
Sayg›lar›mla.
CHP Antalya bölge
Müfettifli
Manisa Millet Vekili
Feyzullah Uslu15

‹mzas›z bir flikayet
26 fiubat 1942
Halk evimidir, yoksa........ ve, Yoksa ............
Say›n bay›m,
Tiyatroyu severim. Ancak tiyatroyu. Yoksa flehre aylardan beri rezalet, hayas›zl›k, ahlaks›zl›k ve bütün bunlar›n do¤uraca¤› afetleri saçan (aff›n›za
ma¤ruren) orospu ve serseri güruhunu de¤il
K›sa fas›lalarla üçüncü ziyaretini yapan bu sözde tiyatrocular bu defada
meyhanelerde kafay› tütsülediten sonra fliflede kalan rak›lar›n› henüz 13-14
yafl›nda bulunan ve tamamen ç›plak denecek derecede sahneye ç›kar›lan bir
genç k›z›n karfl›s›nda içmek üzere memleketin gençli¤ini zehirleyen propagan14 Mektuplar›n yaz›m hatalar›na müdahale edilmemifltir.
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dalarile kand›rmaya çal›flt›klar›n› vazifeme gidüp gelirken istihbar ettim ve
bu suretle kan›m beynime s›çrayarak yüksek ve mes’ul makam›n›za müracaata karar verdim.
1 – salonlar›nda orospu oynatup memleketin sarhofllar›n› Zamparalar›n› en
baya¤› bir flekilde e¤lendirmek halk evlerinin gayesimidir?
2 – yaln›z isimleri mevcut olan baflda temsil, tarih Edebiyatü sosyal yard›m, köycülük ve bunun gibi bir çok flubelerin faaliyetine hasr edilmesi laz›m
[16] bu guruhun hayvani zevklerine mel’ce oluyor demektir.
Hatta bu seferki gelifllerinde yine bu gibi gençlerin ve flah›slar›n komusyon
verimsarl›¤› ile meydana geldi¤ini Parti binas›n›n yan›nda ismini eyice ö¤renemedi¤im bir lokantac› veyahut tatl›c› olan bu genç 13-14 yafl›ndaki k›zda dahil olmak üzere Adapazar›na gelmelerini ve buhusus için yüzlerce lira sarfetti¤ini halkevi binas›n› kendisinin temin etti¤ini bu iflde büyük rolu oldu¤unu
iftiharla söyledi¤ine flahit oldum.
Say›n bay›m,
Buradaki particilerden daha nafiz tabii ki fazla mes’ul oldu¤unuza göre zat›alilerinizden flunlar› ö¤renmek istiyorum bütün bu hayas›zl›klara tahammül
edebilek için partinin ne menfaat› vard›r? (esasen onuda fazla elektrik sarfiyat›na vermiyor mu?)
Bir kolu Londralara kadar uzam›fl olan halkevlerimizin buradaki flubesinin
verimi bumu olacakt›r?
22 fiubat 1942 de büyük merasim yapacak olan halkevlerimiz böyle göbek
havalar› ile mi halk› irflad edecektir?
Ve nihayet 30 bin nufuzlu bir flehrin gençli¤ini böyle pespaye kad›nlar yüzünden birbirine sokmak partinin otorite ve umdelerile ne derece kabil teliftir?...
En seri kararlar›n›zla bu rezaletlerin önüne geçilmesi içün tahkikatta bulunman›z› sayg›lar›mla rica ederim.
B‹R SUBAY VE A‹LES‹17

Bir Dilek
Kayseri 21.8.1940. CHP Genel Sekreterli¤i yüksek kat›na. Bendeniz Romanya muhacirlerindenim on sekiz yafl›nda k›z çocu¤uyum iki sene evvel tür15 BCA CHP, 490.1/824.257.1. 19 fiubat 1947.
16 Bir sat›r okunam›yor.
17 BCA CHP, 490.1/839.316.1.
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kiyaya geldik Kayser’de iskan edildik sekiz nufus aile sahibiyim dört kardeflim
okutuyorum ihtiyar babam ve annem vard›r onlar›n hepsini ben geçindiriyorum bir sene evvel kayseri Halkevi kütüphane memurluguna tayin edildim ve
otuz lira ücret al›rd›m bir sene zarf›nda vazifemden hiç bir zaman ayr›lmad›¤›m gibi her gece saat on bire kadar çal›fl›rd›m geçen gün hasta oldum Halkevi katibinden iki gün izin ald›m ve iki gün tedaviden sonra vazifeme devam
edece¤im zaman Halkevi reisi vazifeme nihayet verdi halbuki halkevi katibi
bana izin verdi halkevi reisi haftada bir gün daireye geldi¤i için tabi halkevi
katibinden izin istemeye mecbur oldum flimdi sekiz nufuslu ailemiz periflan
bir halde retettiler onun için siz büyüklerimize derdimi anlatmay› kendime bir
vazife buldum genç k›z oldugum için baflka yerlerde çal›flamayorum sonra kayseriye iskan edildi¤imiz için baflka memleketlere gedemeyiz Bu hususta yine
yerime geçmem için delaletinizi bekler ellerinizden öperim. Kayseri Eski halkevi kütüphane memuru. Romanya muhacirlerinden. Zatiye tunguç18

Ve CHP Genel Sekreteri’nin tepkisi
CHP Genel Sekreterli¤i
No: 5/27515 Ankara: 19/9/940
Halkevi reisli¤ine Kayseri
Halkevi kütüphane memuru iken vazifesine niyahet verilen Zatiye Tunguç’tan bir mektup ald›m. Halkevleri idare ve teflkilat talimatnamesinin madde 43 (‹) f›kras›na göre, memur tayini, tecziyesi ve ya iflten ç›kar›lmas›, ‹dare
Heyetinize ait bir keyfiyettir. Yaln›z fakir ve kalabal›k bir ailenin geçiminden
a¤›r vazifeleri oldu¤u ve sadakatle çal›flt›¤›n› ifade eden bu k›zca¤›z›n, fevkalade mahzur yoksa Halkevi vazifesine avdetini kolaylaflt›rman›z›; de¤ilse kendisine d›flardan münasip bir ifl temini tavassutunda bulunman›z›, iyilik sever
duygular›n›zdan beklerim. Hem bu suretle de, Halkevleri’n›n güvenilir ve hizmetinde bulunanlar› korur bir müessese oldu¤u fikri, muhite telkin edilmifltir.
CHP Genel Sekreteri
Erzurum mebusu
Dr. A. F. Tuzer

18 BCA CHP, 490.1/338.311.1.
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Özet: Bu yaz›, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreterli¤i'ne 1932-1951 y›llar› aras›nda Halkevleri'yle ilgili olarak gönderilmifl flikayet ve dilek mektuplar›n› tan›tmay› amaçlamaktad›r. Bu hedefe yönelik olarak iki yüzü aflk›n mektup incelenmifltir. Genel olarak flikayet yazma prati¤ine, bu prati¤in gönderici ile al›c› için ifllevlerine ve bu mektuplar›n dönemin tarihine iliflkin kaynaklar olarak önemine temas edilmifltir.
Anahtar Sözcükler: Dilek ve flikayet mektuplar›, Halkevleri, Cumhuriyet Halk Partisi,
dilek sistemi.
Abstract: This article aims to present petitions and letters of complaint regarding the People's Houses that were sent to the Secretary General of the Republican People's Party between the years 1932 and 1951. More than 200 letters have been studied for this purpose.
The practice of writing complaint letters in general, the functions of this practice for the sender and the addressee, and the importance of those letters as sources regarding the history
of that period have been touched upon and discussed.
Keywords: Petitions and letters of complaint, People's Houses, Republican People's
Party, system of petitions.
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