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ÖZET 

Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Kurultayı 9 Mayıs 

1935’te Ankara’da TBMM binasında toplanmıştır. Bu, Atatürk’ün ka-

tıldığı son kurultay olmuştur. Kurultaya 384 milletvekili ve 160 il de-

legesi katılmıştır. Atatürk, kurultayın açılışı vesilesiyle yapmış olduğu 

konuşmasında Türk Devrimi’nin genel bir değerlendirmesini yapmış, 

ekonomi ile uluslararası ilişkilere yönelik konulara değinmiş ve parti 

üyelerine yeni ödevler yüklemiştir. Atatürk’ün konuşmasını takiben 

çalışmalarına başlayan Dördüncü Kurultay, Nizamname ve Program 

Komisyonu, Dilek Komisyonu ve Hesap Komisyonu adlarıyla üç ko-

misyon oluşturmuştur. Hesap Komisyonu, partinin hesaplarını ince-

leyerek hazırlamış olduğu raporu 12 Mayıs günü kurultaya sunmuş-

tur. Nizamname ve Program Komisyonunca son şekli verilen yeni ni-

zamname ve program taslağı da incelenmesi amacıyla aynı gün için 

delegelere dağıtılmıştır. Bir gün sonra Saffet Arıkan’ın başkanlığında 

yeniden bir araya gelen delegeler program taslağını müzakere ederek 

oybirliğiyle kabul etmişlerdir. Yeni program Altı Ok’la simgeleşen 

cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılâpçı-

lık ilkelerini ayrıntılı bir biçimde açıklamış ve bu ilkelerin bütününü 

Kemalizm olarak adlandırmıştır. Bunun yanında bu ilkelerin Türkiye 

Cumhuriyeti’nin de dayanakları olduğunu vurgulayarak parti-devlet 

özdeşliğini kurmuştur. Delegeler, 14 Mayıs günü de partinin yeni tü-

züğünü onaylamışlardır. Dilek Komisyonu ise, raporunu kurultayın 

yedinci gününde delegelere sunmuştur. İlgili Bakanlar, raporun ken-

dileriyle ilgili bölümleri hakkında izahatta bulunmuşlardır. Dördüncü 
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Büyük Kurultay 16 Mayıs 1935 tarihinde CHP Genel Yönetim Kurulu 

üyeliklerinin oybirliğiyle belirlenmesi ve Genel Başkan Vekili İsmet 

İnönü’nün konuşmasıyla çalışmalarını tamamlamıştır. 

Parti-devlet bütünlüğünü kurarak CHP’nin siyasal dayanaklarını 

belirleyen ilkeleri, yeni Türk Devleti’nin izleyeceği siyasanın da temeli 

haline getiren 1935 Kurultayı’na yönelik haberler ve değerlendirme-

ler basında geniş yer bulmuştur. Akşam, Cumhuriyet, Kurun ve Ulus 

gazeteleri kurultay için yapılan hazırlıkları ve kurultayın çalışmasıyla 

ilgili gelişmeleri kurultay tarafından yayınlanan tebliğlere dayanarak 

ayrıntılı bir biçimde aktarmışlardır. Bunun yanında söz konusu gaze-

telerin köşe yazarları da parti devlet bitişikliğine yönelik değerlendir-

meleriyle, devletçilik ve halkçılık prensipleri temelinde yeni program 

hakkındaki analizleriyle ve CHP’nin, Türk ulusunun tamamını bün-

yesinde toplayan tek parti niteliğine dikkatleri çeken yorumlarıyla öne 

çıkmışlardır. 

Anahtar Kelimeler: Cumhuriyetçilik, Demokrasi, Devletçilik, 

Halkçılık, Kemalizm, Liberalizm. 
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PRESS COVERAGE OF THE FOURTH GRAND CONGRESS OF 

THE REPUBLICAN PEOPLE'S PARTY IN THE ATATÜRK 

PERIOD 

ABSTRACT 

The Fourth Grand Congress of the Republican People's Party 

(CHP) convened on May, 9 1935 at the Turkish Grand National As-

sembly (TGNA) building in Ankara. Attended by 384 deputies and 160 

provincial delegates, it was the last congress that would be attended by 

Atatürk. In his opening speech at the Fourth General Congress, Ata-

türk provided an overview of the Turkish Revolution, addressed is-

sues related to the economy and international relations, and imposed 

new duties on party members. Following his speech, the Fourth Cong-

ress commenced, and three commissions were established, namely the 

Statute and Program Commission, the Requests Commission and the 

Accounting Commission. The Accounting Commission reviewed the 

accounts of the Party and submitted its report to the congress on May, 

12. On the same day, the new statute and program draft was distribu-

ted among delegates for review after being finalized by the Statute and 

Program Commission. Re-convening in the presence of Chair Saffet 

Arıkan, the delegates discussed the draft program and ratified it una-

nimously. The new program clarified the principles of republicanism, 

nationalism, populism, etatism, secularism and reformism, which were 

symbolized by the Six Arrows, and in the new program these princip-

les were referred as Kemalism while they were also the pillars of the 

Republic of Turkey. The new program also established the party-state 

identity, and on 14 May, the delegates ratified the new party statute. 

On the seventh day of the congress, the Requests Commission submit-

ted its report to the delegates, with Ministers explaining the key parts 

of the report. The Fourth Grand Assembly concluded on May, 16 

1935 with a speech delivered by the General Vice President, İsmet 

İnönü upon the congress unanimously decided on the memberships 

to the General Governing Board of the CHP. 



2522 YAŞAR ÖZKANDAŞ  

 

In news and evaluations of the 1935 Congress, during which the 

principles that would determine the political pillars of the CHP were 

established, the basis of the policy to be followed by the New Turkish 

State through the establishment of the party-state identity found 

broad coverage. The Akşam, Cumhuriyet, Kurun and Ulus dailies co-

vered in detail the preparations for the congress, as well as develop-

ments related to the works of the congress based on the published 

communiqués. In addition, the columnists of these newspapers attrac-

ted the attentions with their evaluations of party-state integrity, their 

analyses of the new program based on the principles of etatism and 

populism, and their interpretation of the CHP as the only party gat-

hering the entire Turkish nation under its umbrella. 

Keywords: Republicanism, Democracy, Statism, Populism, Kema-

lism, Liberalism. 
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GİRİŞ  

Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarıyla neticelenmesinden sonra Tür-

kiye’nin yeniden bir Sevr dayatması yaşamaması için ekonomik ve top-

lumsal boyutlarıyla beraber siyaseti ve kültürü de içeren bir bütün-

lükle ve baş döndürücü bir hızla ortaya koyulan hedeflere ulaşılması 

zorunluluğu doğmuştur.
1
 Bu bağlamda Mustafa Kemal, muasır me-

deniyete ulaşma yolunda tasarladığı inkılapları daha hızlı gerçekleşti-

rebilmek için bir parti çatısı altında hareket etmeyi uygun görmüş ve 

bu doğrultuda siyasal parti kurma konusundaki ilk açıklamasını 6 Ara-

lık 1922 tarihinde basına vermiş olduğu bir demeçle yapmıştır. Gazi 

Mustafa Kemal Paşa, Ankara basınına yapmış olduğu açıklamada, 

halkçılık ilkesine dayanan Halk Fırkası adıyla siyasi bir fırka kurmak 

niyetinde olduğunu ifade etmiştir. Bu fırkanın ne yönde bir program 

izlemesi gerektiği hakkında bilim insanlarından bütün yurtseverlere 

yardımcı olmalarını istemiştir.
2
 

Gazi Mustafa Kemal Paşa, kararını açıkladıktan bir müddet sonra 

halk ile yakından temas etmek ve birtakım girişimlere başlamadan 

önce fikir alışverişinde bulunmak üzere 14 Ocak 1923 tarihinde bir ay 

sürecek olan Batı Anadolu gezisine çıkmıştır. İlk durağı 15 Ocak 

1923’te Eskişehir olan bu gezi 17 Şubat 1923’te İzmir İktisat Kong-

resi’nde son derece önem arz eden bir konuşmayla sona ermiştir.
3
 

Mustafa Kemal, söz konusu bu gezi esnasında yapmış olduğu açık-

lamalarda kurulacak olan partinin bütün ulusu temsil edeceğini vur-

gulamıştır. Bu bağlamda İzmit’te İstanbul basının temsilcileriyle ger-

 

1
 Ulusal Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yeni Türkiye’nin kurucu kadroları, toptan bir 

biçimde siyasal, ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm istemişlerdir. Devleti geleneksel 

toplum kurallarıyla ve sembolleriyle değil, Türkiye’yi 20. yüzyıla hızla ilerletecek, yeni 

laik bir ideolojiyle yönetmeyi amaçlamışlardır. Feroz Ahmad, Bir Kimlik Peşinde 

Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2019, s.90. 

2
 Gazi Mustafa Kemal, Nutuk- Söylev, C 2, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Ku-

rumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2012, s.956. 

3
 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1923 Eskişehir -İzmit Konuşmaları, Yay. Haz: Arı 

İnan, Atatürk Kültür  

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1996, s.1. 
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çekleştirdiği görüşmede “Ben Halk Fırkası namı altında bir fırka teşkil ede-

ceğim dediğim zaman zannolunmasın ki milletin sunuf-ı muhtelifesinden bir 

veya iki sınıfın menâfini veyahut refahını te’min etmeğe matuf bir gaye takip 

edeceğim sunuf-ı sairenin menâfini düşünmeyeceğim ve onlarla mücadele ede-

ceğim. Böyle bir şey yoktur. Fırkanın programı bütün milletin refah ve saade-

tini temine matûf olacaktır.” demiştir.
4
 

Halk Fırkası’nın kuruluş süreci TBMM’nin, 1 Nisan 1923 tari-

hinde seçimi yenileme kararı almasından sonra hızlanmıştır. Mustafa 

Kemal, bu kararı müteakiben Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 

Cemiyeti Başkanı imzasıyla 8 Nisan’da bir seçim bildirisi yayımlamış-

tır. Seçimlerin yapılmasından sonra alınması planlanan önlemleri, 

ekonomiyi canlandırmayı ve devletin örgütlenmesini tamamlamayı 

amaçlayan kararları sıralayan ve tarihe “9 Umde” olarak geçen bu bil-

diride Meclis çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu ve Rumeli Müda-

faa-i Hukuk Grubu’nun Halk Fırkasına dönüştürüleceğini kamuo-

yuna duyurmuştur.
5
 

1923 seçimi Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti aday-

larının başarısıyla neticelenmiştir. TBMM ikinci dönem çalışmalarına 

11 Ağustos 1923’te başlamıştır. Ancak Mustafa Kemal, 8 Ağustos’ta 

yeni milletvekilleriyle yapmış olduğu ilk grup toplantısında Anadolu 

 

4
 a.g.e., s. 80. 

5
 Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi -Yeni Türkiye’nin Oluşumu (1923-1938), 3. 

Kitap (Birinci Bölüm), Bilgi Yayınevi, Ankara, 2005, s.94. 

Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi Gazi Mustafa Kemal imzasıyla 

yayınlanan bildirinin giriş bölümünde şöyle denilmiştir: “Memleketi ve milleti inhilâl ve 
izmihlal felâketinden kurtarmak için milletten aldığı selâhiyeti mutlaka ile içtima eden (Türkiye 
Büyük Millet Meclisi) hakimiyeti milliye esasatina müsteniden bir halk devleti ve hükümeti teşkil 
etti. Deruhte ettiği vezaifi milliyenin kısmı mühimmini üç senelik mütemadi mesaisile ifa eylemiş 
olan Meclis 1 Nisan 1339 tarihiden tecdidi intihabata müttefikan karar verdi. Önümüzdeki 
devrede inşallah takriri müsalemet müyesser olacağından iktisadi tekemmülâtını temin, her nevi 
teşkilâtımızı itmam ve ikmal ve bu suretle mülkü milleti refaha nail etmek gaye olacaktır. Yeni 
devrei mesaide Meclisin ekseriyetini bu gaye etrafında toplamak ve memleketi hakimiyeti milliye 
dairesinde siyasi teşkilâta mazhar etmek için bir Halk fırkası teşekkül edecektir. Meclisde elyevm 
müteşekkil (Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Grubu) Halk Fırkasına intikal edecektir. 
Mezkûr Fırkanın, halk hakimiyeti, teceddüt ve inkişafatı maddiye ve maneviye esasatına mübteni 
mufassal ve muntazam bir programı bilcümle azasının münakaşa ve tasvibine arzedilecektir.” 

Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Atatürk Araştırma Merkezi Yayın-

ları, Ankara, 2006, s.516. 



 ATATÜRK DÖNEMİ BASININDA CUMHURİYET HALK 

PARTİSİ’NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK KURULTAYI 

2525 

 

ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Halk Fırkası’na dönüştü-

rülmesinin gereğini belirten bir konuşma yapmıştır. Daha sonrada 

Halk Fırkası Nizamnamesi, incelemeleri için milletvekillerine dağıtıl-

mıştır. Meclis üyeleri tarafından Ağustos ayı boyunca incelenen Halk 

Fırkası Nizamnamesi, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk 

Grubu’nun 9 Eylül 1923 tarihli grup toplantısında kabul edilmiş ve 

böylelikle Halk Fırkası yeni Türkiye’nin ilk siyasi partisi olarak kurul-

muştur. Bu nizamname gereğince 11 Eylül 1923 günü yapılan se-

çimde Halk Fırkası Genel Başkanlığına TBMM Başkanı Gazi Mustafa 

Kemal Paşa ve Genel Sekreterliğe’de Recep (Peker) seçilmiştir.
6
 

9 Eylül 1923 tarihindeki kuruluşundan 14 Mayıs 1950 seçimiyle 

iktidarı kaybedişine kadar geçen süre zarfında hükümet partisi ve ço-

ğunlukla da ülkenin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin ta-

rihi Cumhuriyetin genel siyasal tarihiyle bir bütün olmuştur. Halk Fır-

kası, Halk Fırkası Grubu Umumî Heyeti’nin 10 Kasım 1924 tarihinde 

almış olduğu bir kararla Cumhuriyet Halk Fırkası; 1935 Mayıs’ında 

toplanan Dördüncü Büyük Kurultay’ın kararıyla da Cumhuriyet Halk 

Partisi adını almıştır.
7
 

Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Kurultay’ının önemi, 

parti-devlet bütünlüğünü kurarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasal 

dayanaklarını belirleyen ilkeleri yeni Türk Devleti’nin izleyeceği siya-

sanın da temeli haline getirmesinden ve ayrıntılı bir biçimde tanımla-

dığı bu ilkeleri Kemalizm olarak adlandırmasından ileri gelmektedir. 

Bu yönüyle 1935 Kurultayı’na yönelik haberler ve değerlendirmeler 

basında çok geniş yer bulmuştur. Kurultayla ilgili gelişmeler hem çok 

 

6
 Suna Kili, 1960-1975 Döneminde Cumhuriyet Halk Partisinde Gelişmeler, Boğa-

ziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1976, s.4 

7
 Mete Tunçay, “Cumhuriyet Halk Partisi, (1923-1950)”, Cumhuriyet Dönemi Tür-

kiye Ansiklopedisi, C 8, İletişim Yayınları, İstanbul, 1986, s. 2019. 

Halk Fırkası’nın resmen tescil edilmesi için İçişleri Bakanlığı’na 11 Eylül 1923 günü 

başvurulmuş olsa da Halk Fırkası’nın kuruluş tarihi İzmir’in kurtuluşunun 1. Yılına 

rastlayan 9 Eylül 1923 olarak kabul edilerek Halk Fırkası’nın Millî Mücadele ile olan 

bağlantısına vurgu yapılmıştır. Bu vurgu bugüne kadar özenle korunmuştur. Hakkı 

Uyar, Tek Parti Dönemi ve Cumhuriyet Halk Partisi, Boyut Yayınları, Ankara, 2012, 

s.74. 
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heyecanlı hem de çok yoğun olarak dönemin basınına yansımıştır. Bu 

noktadan hareketle söz konusu süreç içinde gözlemlenen gelişmelerin 

Atatürk dönemi basınına yansımaları bu bildirinin ana konusunu oluş-

turmuştur. Bu çerçevede Akşam, Cumhuriyet, Kurun ve Ulus gazete-

leri incelenmeye çalışılmıştır. 

Kurultay Öncesi Yaşanan Gelişmeler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi beşinci dönem çalışmalarına 1 Mart 

1935 tarihinde başlamıştır. Aynı gün gerçekleşen seçimler sonucunda 

Çankırı Mebusu Abdülhalik Renda oylamaya katılan 377 milletvekili-

nin oylarıyla TBMM Başkanlığı’na getirilmiştir. Mustafa Kemal Ata-

türk de oylamaya katılan 386 milletvekilinin oybirliği ile dördüncü 

defa cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bundan sonraki birleşimde yeni hü-

kümetin kurulma meselesi üzerinde durulmuştur. Hükümeti kurma 

görevi bir defa daha İsmet İnönü’ye verilmiştir. İnönü çok kısa olan 

hükümet programını 7 Mart 1935’te mecliste okumuş ve oturumda 

hazır bulunan 376 milletvekilinin tamamından güvenoyu almıştır.
8
 

Bu gelişmelerden kısa bir süre sonra Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

Dördüncü Büyük Kurultayı için hazırlıklara başlanmıştır. CHP’nin 

tek parti süresi boyunca toplanan kongreleri partinin ideolojik çerçe-

vesinin çizilmesinde ve özellikle de kurumsallaşmasında çok önemli 

aşamalar olmuşlardır.
9
  

Bu bağlamda 1927 yılından itibaren düzenli bir biçimde toplanan 

CHP Kurultayları parti tarafından önemsenmiş ve gelecek adına 

önemli dersler çıkarılmaya çalışılmıştır.
10

 Dördüncü Büyük Kurultay 

için de aynı hassasiyet gösterilmiştir.  

 

8
 Mahmut Goloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi -II 1931-1938 Tek Partili Cumhu-

riyet, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2009, s.169-174. 

9
 Uyar, a.g.e., s.234. 

10
 Hakan Uzun “İktidarını Sürdürmek İsteyen Bir Parti’nin Kimlik Arayışı Cumhuri-

yet Halk Partisi’nin 1947  

 Olağan Kurultayı”, Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, XII/ 25, 2012 Güz, s.107. 



 ATATÜRK DÖNEMİ BASININDA CUMHURİYET HALK 

PARTİSİ’NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK KURULTAYI 

2527 

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 11 Nisan 1935 tarihinde 

CHP Genel Başkanı unvanıyla yayımlamış olduğu bildiride parti ni-

zamnamesinin 24.maddesine göre Cumhuriyet Halk Partisi Dör-

düncü Büyük Kurultayı’nın “9 Mayıs Perşembe günü Saat 15 de An-

kara’da Kamutay Kurağında” toplanacağını ilan etmiştir.
11

  

Bu andan itibaren kurultayın toplanmasına yönelik çalışmaların 

hızlandığını söylemek mümkündür. Parti örgütünün en önemli karar 

mekanizmalarından olan Parti Genel Sekreterliği ve Parti Umumî 

İdare Heyeti kurultaya yönelik hazırlıklarda etkin olarak görev almış-

lardır. Parti Genel Sekreterliği’nden CHP Genel Başkanlığı’na gönde-

rilen bir yazıda il merkezlerinden “Büyük Kurultaya mümessil” olarak 

katılacakların yol ve konaklama masraflarının karşılanması hususunda 

gereğinin yapılması istenmiştir. Ayrıca delegelerin kurultayın başlama 

günü olan 9 Mayıs’tan birkaç gün önce Ankara’da hazır bulunmaları 

da talep edilmiştir.
12

 

CHP Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet Halk 

Partisi Dördüncü Büyük Kurultayı’nın toplanmasına dair yayımladığı 

bildiriyi takiben biraraya gelen Parti Umumî İdare Heyeti de kurul-

tayda CHP’nin çalışma şekli hakkında bir program hazırlamıştır. CHP 

Genel Sekreteri Recep Peker imzasıyla CHP Genel Başkanlığına, bü-

tün ilgililere dağıtılmak üzere vilayet parti başkanlarına, genel müfet-

tişlere ve valililere gönderilen programda “parti kurultayının açılmasını 

ulusa duyurma(nın) ve parti sevgisini” artırmanın öncelikli amaç olduğu 

belirtilmiştir. Bu kapsamda yapılması gerekenler sıralanmıştır. Buna 

göre günlük gazetelerden kurultaydan birkaç gün önce başlayarak 

CHP’nin tarihçesi, çalışması, programı ve “inkılab hareketleri hakkında” 

bilgiler vermeleri istenmiştir. Bu yazılar için Nutuk, üçüncü kongre 

 

11
 Ulus, 11 Nisan 1935. 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 1931 tarihli Nizamnamesinde yer alan 24. Madde şöyle-

dir: “Büyük Kongre dört yılda bir Umumî reisin göstereceği yer ve bildireceği zamanda topla-
nır. Umumî reis lüzum görürse Büyük kongreyi daha evvel toplayabilir.” C.H.F. Nizamna-

mesi ve Programı, T.B.M.M. Matbaası, Ankara, 1931, s. 6. 
12

 BCA 490 01 / 15 79 9.1935. 
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zaptındaki nutuk, CHP programının izahı ve Onuncu yıl için hazır-

lanmış yayınlar kaynak gösterilmiştir. Yine bütün gazete ve dergiler-

den Büyük Kurultay’ın çalışmalara başlayacağı gün renkli olarak “in-

kılabı ve ilerlemedeki atılışı ve hızı gösterecek resimlerle” çıkmaları talep edil-

miştir. Kurultayın devam ettiği süre boyunca vatandaşların ilgisini 

beslemek için bütün gazetelerin birinci sayfalarında kurultayın devam 

ettiğine dair haberlerin yapılması ve bir gün önce yaşanan gelişmele-

rin bir özetinin verilmesi istenmiştir. Basın kuruluşlarına yüklenen bu 

ödevin yanısıra 9 Mayıs günü bütün parti merkez binaları ile Halkev-

lerinin bayraklarla donatılması, bütün il merkezleri ve kasabalarda 

parti binaları ile Halkevlerinde toplantılar yapılması ve radyosu bulu-

nan yerlerde Dördüncü Büyük Kurultay’ın ilk açılış nutkunun vatan-

daşlara dinletilmesi bildirilmiştir.
13

 

CHP Umumî İdare Heyeti’nin hazırladığı program doğrultu-

sunda dönemin basını Cumhuriyet Halk Partisi’nin Dördüncü Büyük 

Kurultayı’na hazırlık çalışmalarından itibaren büyük bir duyarlılık 

göstermiştir. Atatürk’ün 1920 yılında Türk Kurtuluş Savaşı günle-

rinde Ankara’da kurmuş olduğu Hâkimiyet-i Millîye’nin bir devamı 

olan Ulus gazetesi 
14

 bu noktada önde yer almıştır. Gazete, Dördüncü 

Büyük Kurultay’a yönelik ilk haberi, 11 Nisan 1935 tarihli nüshasında 

Atatürk’ün kurultayı toplantıya çağıran bildirisine yer vererek yapmış-

tır.
15

  

6 Mayıs 1935 tarihli Ulus gazetesi ise, 9 Mayıs günü CHP’nin Dör-

düncü Büyük Kurultayı’nın toplanacağını bildirerek Türkiye’nin 

farklı bölgelerinden seçilmiş delegelerin Ankara’ya ulaşmaya başladık-

larını haber vermiştir. Aynı tarihli gazete ana hatlarıyla belirmiş ve 

varlık kazanmış olan Kemalizmin prensiplerinin kurultayda ortaya çı-

kacak yeni görüşlerle ve parti programında gerçekleşecek değişiklik-

lerle daha bir netlik kazanacağını haber vermiştir.
16

  

 

13
 BCA 490 01/ 3 10 5.1935 

14
 Hıfzı Topuz, Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, Ankara, 2015, s.164. 

15
 Ulus, 11 Nisan 1935. 

16
 Ulus, 6 Mayıs 1935. 
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Ulus gazetesi 7 Mayıs 1935 tarihli nüshasında ise “4. Büyük Kurul-

tay için her şey hazır...” başlığını atarak kurultayda program ve tüzükte 

yapılacak değişikliklerin gündeme geleceğini aktarmıştır. Bunun ya-

nında CHP Genel İdare Kurulu tarafından hazırlanan program tasla-

ğını “yurdumuzun özel duygu ve dileklerini karşılayacak esasları içine alan” 

bir belge olarak nitelendirerek yayımlamıştır. Ayrıca CHP’nin daha 

önceki kurultaylarının bir tarihçesini sunmuştur. Bu sunumda 

CHP’nin Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 

(ARMHC) bir devamı olduğunu özellikle vurgulamıştır.
17

 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Dördüncü Büyük Kurultayı 1929 

Dünya Ekonomik Bunalımının etkilerinin hissedilmeye devam ettiği 

bir süreçte toplanmıştır. Dönem, iktisadi buhranın etkilerini azaltabil-

mek için devletçilik uygulamasının en üst aşamada hayata geçirildiği 

bir dönemdir.
18

  

Bu husus Ulus gazetesinin başyazarı Falih Rıfkı Atay tarafından 

gündeme getirilmiştir. Atay, “bütün dünyayı altüst eden buhran kar-

gaşası içerisinde bir memleket kuruyoruz; ekonomisini ilk çivisinden, 

kültürünü harf ve kelimesinden başlayarak yeniden yaratıyoruz” de-

dikten sonra devlet müdahalesinin alanının genişlemesinden duy-

duğu memnuniyeti belirterek yazısını “Dördüncü Kurultay iyi gün-

lerde geliyor, beşinci kurultay daha iyi günlerde gelecektir...” cümle-

siyle tamamlamıştır.
19

 

Akşam gazetesi kurultayla ilgili hazırlıkları aktarırken iktisadi ko-

nulara vurgu yapmıştır. Gazete, “Parti Kurultayı için hazırlıklar ilerliyor” 

başlığı atlında öncelikle kurultayın toplanacağı binanın önünde bir tak 

inşa edildiğini ve bu takın üzerine de Münir Hayri tarafından “ilerleyiş 

timsali olan alçıdan bir heykel” yapıldığı belirtmiştir. Devamında ise ku-

rultayın Türkiye’nin iktisadi hayatını etkileyecek kararlara yoğunlaşa-

cağının altını çizerek ziraat, sanayi ve sigortacılığa ayrı bir önem veri-

 

17
 Ulus, 7 Mayıs 1935. 

18
 Hikmet Bila, CHP 1919-1999, Doğan Kitap, İstanbul, 1999, s.69. 

19
 Falih Rıfkı Atay “Kurultay”, Ulus, 8 Mayıs 1935, s.1. 
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leceğini, hayvan hastalıklarıyla mücadele hususunun gündeme gele-

ceğini, ekonomik sahada özel girişime yardım edilmesi noktasında ka-

rarlar alınacağını ve topraksız köylüleri toprak sahibi yapacak bir top-

rak reformun masaya yatırılacağını aktarmıştır.
20

 

Gazetenin başyazarı Necmettin Sadak kaleme aldığı “Parti kong-

resi” başlıklı yazısında parti-devlet bütünleşmesine değinmiştir. Sa-

dak’a göre, Cumhuriyet Halk Partisi çağdaşı olan siyasi partilerden 

farklı bir şekilde “memleket ve devletle birlikte” kurulmuştur. Ülkeyi kur-

tararak “yeni devleti baştan kuran” bir kadro, aynı zamanda CHP’ye de 

hayat vermiştir. Bu açıdan Türkiye’nin partiye olan bağlılığı, pratik 

olmaktan ziyade “yakın tarihten gelen şükranla karışık” bir bağlılık şek-

linde anlaşılmalı ve bu yönüyle de diğer ülkelerdeki parti- devlet bir-

likteliğinden, örneğin Nazi modelinden kesinlikle ayrıştırılmalıdır.
21

 

Cumhuriyet gazetesi, Dördüncü Büyük Kurultay’a yönelik ilk ha-

berinde CHP’nin yeni parti programını gündeme getirmiştir. Gazete, 

“C.H. Partisi yeni programile büyük inkılâblar hazırladı!” başlığı altında 

programda yer alan “partiye esas olan bütün bu prensipler Kemalizm yolu-

dur” ifadesinin altını çizmiş, programın Türkiye’deki rejimin niteliğini 

Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu’ndan “daha geniş ve sarih bir suretle” açıkladı-

ğını belirtmiş ve Teşkilât-ı Esâsiye Kanunu’nun parti programdaki 

prensiplere göre değiştirilmesinin gündeme geleceğini ifade etmiştir. 

Programın Türkiye’nin izleyeceği yolu, yani Kemalizm’i “sağa ve sola 

çekmeye mahal kalmayacak” bir açıklıkla izah ettiğini vurgulamıştır.
22

 

8 Mayıs 1935 tarihli nüshasında da Büyük Kurultay’la ilgili geliş-

meleri haber vermeye devam etmiştir Cumhuriyet gazetesi. “Ulusça bir 

bayrama gidiyoruz!” başlığı altında “Bu parti değil Türk ulusunun kendisi-

dir” ifadesini kullanarak CHP’nin belli bir sınıfı değil bütün ulusu tem-

sil eden niteliğine dikkat çekmiştir. Aynı sayfada yer verdiği “Ankara 

şenlik içinde” başlıklı haberde ise Ankara’nın bayraklarla donatıldığını, 

 

20
 Akşam, 7 Mayıs 1935. 

21
 Necmettin Sadak, “Parti Kongresi”, Akşam, 8 Mayıs 1935, s.1. 

22
 Cumhuriyet, 7 Mayıs 1935. 
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kurultaya bütün elçiliklerin davet edildiğini, Atatürk’ün söylevinin 

içerde ve dışarda büyük bir heyecanla beklenildiğini yazmıştır.
23

 

Yunus Nadi, aynı tarihli Cumhuriyet’te “Ülkenin her yanında Parti 

Kurultayına Hazırlanılıyor” başlıklı bir köşe yazısı kaleme almıştır. Nadi, 

burada, Türkiye’deki parti sisteminin özgünlüğüne vurgu yapmıştır. 

Yunus Nadi’ye göre eski dilde adına fırka denilen parti kavramı ulu-

sun bir bölümünü anlatmak için kullanılsa da CHP “parti sözünün bili-

nen anlamına göre ondan ileri ve ondan başka bir” anlamı karşılamıştır. 

CHP, Avrupa’daki parti sistemlerinden farklı olarak yalnızca bir züm-

reyi temsil etmeyip Türk ulusunun bütününü temsil etme özelliğini 

üzerinde toplamıştır. Türk ulusu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin şemsi-

yesi altında “acuna şaşkınlık veren en büyük işleri başarmıştır. Hepsi tek yüz-

yıla sığmayacak büyük devrimler (inkılâblar) hep bu Partinin bayrağı altında 

yuğurulabilmiş, yapılabilmiştir.” Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi bir 

parti değil Türk ulusunun kendisi olmuştur.
24

 

Benzer bir özgünlük vurgusunu Kurun gazetesinden Asım Us’ta 

yapmıştır. Us, Tek Parti” başlıklı makalesinde, Meclis’te “müstakil me-

busların bulunmadığı zamanlarda da” bir karar alınmadan önce o kararla 

ilgili geniş bir tartışma ortamının var olduğunu, hiçbir yasanın veya 

hiçbir konunun tartışmasız geçmediğini ve samimi olan herkesin dü-

şüncesinden istifade edildiğini belirterek Türk tek-parti sisteminin ço-

ğulcu demokratik bir tavrı ortadan kaldırma arzusu içinde olmadığını 

ve çeşitli vesilelerle farklı seslere izin verdiğini vurgulamaya çalışmış-

tır.
25

 

Dördüncü Büyük Kurultay’ın Toplanması ve Faaliyetleri  

Atatürk’ün katılmış olduğu son kurultay olma özelliğini de taşıyan 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Dördüncü Büyük Kurultayı, 9 Mayıs 

1935 günü Ankara’da TBMM binasında saat 15:00 da 384’ü milletve-

kili ve 160’ı il temsilcisi olan toplan 544 delegenin katılımıyla ve Parti 

 

23
 Cumhuriyet, 8 Mayıs 1935. 

24
 Yunus Nadi “Ülkenin her yanında Parti Kurultayına Hazırlanılıyor” Cumhuriyet, 

8 Mayıs 1935, s.1. 

25
 Asım Us “Tek Parti” Kurun, 12 Mayıs 1935, s.1. 
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Genel Başkan Vekili İsmet İnönü’nün kurultayı açmasıyla çalışmala-

rına başlamıştır.
26

  

Genel Başkan Vekili İnönü’nün “C.H. Partisi’nin Dördüncü büyük 

kurultayını açtım. İlk işimiz iki asbaşkan, dört sekreter seçmektir.” cümlesinin 

ardından gerçekleşen seçimlerde kurultay asbaşkanlıklarına Abdülha-

lik Renda ve Saffet Arıkan, sekreterliklerine de Naşid Uluğ (Kütahya), 

Fakihe Öymen (İstanbul), Etem Kadri (Aydın) ve İbrahim Akıncı 

(Edirne) seçilmişlerdir.
27

 

Seçimlerin ardından Parti Genel Başkan Vekili İsmet İnönü, söy-

levini vermek üzere Atatürk’ü kürsüye davet etmiştir. Şiddetli ve sü-

rekli alkışlarla kürsüye gelen Atatürk, ana hatlarıyla şunları söylemiş-

tir: 
28

 

“Kurultayın sayın üyeleri: karşılarında bulunmakla haz duyduğum 

delege arkadaşlarımı selâmlarken; yüce ulusunuzu saygı ile anarım.  

Bu anda bundan önceki Kurultayları ve partimizi doğuran İlk Sivas 

Kurultayını-ki, dış ve iç düşmanların süngüleri altında kurulmuştur, ha-

tırlatmak, geçen on altı yılın bütün hadiselerini göz önüne getirmeyi kolay-

laştırır:  

Uçurumu kenarında yıkık bir ülke…Türlü düşmanlarla kanlı boğuş-

malar… Yıllarca süren savaş… Ondan sonra, içerde ve dışarda saygı ile 

tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet (sürekli alkışlar) ve bunları 

 

26
 Fahir Giritlioğlu, Türk Siyasî Tarihinde Cumhuriyet Halk Partisinin Mevkii, Ay-

yıldız Matbaası, Ankara,  

 1965, s.100. 

 Cumhuriyet Halk Partisi Genel Yönetim Kurulu toplantısı sonunda Dördüncü Bü-

yük Kurultay’ın açılışında  

 izlenecek adımlar şöyle sıralanmıştır: “1- Parti Genel Başkan Vekili İnönü’nün Kurultayı 
açması. 2- Kurultay  
 Başkanvekili ile kâtiplerin seçimi. 3- Parti Genel Başkanı Atatürk’ün söylevi. 4- Kurultay En-
cümenlerinin se 

 çimi. 5- Genel kâtiplikten Kurultaya sunulan işlerin encümenlerine havalesi.” BCA 490 01 

211 837 2 

27
 C.H.P Dördüncü Büyük Kurultayı Görüşmeleri Tutulgası 9-16 Mayıs 1935, Ulus 

Basımevi, Ankara 1935,  

 s. 15.  

 
28

 a.g.e., s.15.  
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başarmak için arasız, devrimler… İşte Türk genel devriminin bir kısa di-

yemi… 

Bayanlar, Baylar: Partimizin her Kurultayı denilebilir ki bir dönüm 

noktasında toplanmıştır. 1927 Kurultayı, doğuda kopan azıyı yenerek 

Cumhuriyetin sarsılmaz temelde olduğunun anlaşılmasına; 1931 Kurul-

tayı güvenlik ve sükûnun kurulmasına rasgelir. Bu kurultayımız ise, geniş 

ölçüde gelişim devri içinde bulunduğumuz günlerde toplanmış oluyor. 

Kurultayın yeniden alacağı ilerleme ve yükselme tedbirleri ile vatanın 

yüksek yönetimini erdemli ellerinde tutan partimizin, şerefli tarihini zen-

ginleştireceğine şüphe yoktur. 

Geçen Kurultaydan bugüne kadar, kültürel ve sosyal alanda başardı-

ğımız işler, Türkiye Cumhuriyeti’nin ulusal çehresini, kesin çizgilerile or-

taya çıkarmıştır. Yeni harfleri, ulusal tarihi, öz dili, ar, ilimsel müzik ve 

teknik kurumları ile, kadını erkeği her hakta eşid, modern Türk sosyetesi 

bu son yılların eseridir. (Sürekli alkışlar). 

Basının 1935 Kurultayında yaşanan gelişmeleri ne suretle haber-

leştirdiğine baktığımız zaman Ulus gazetesi, 9 Mayıs 1935 tarihli nüs-

hasında “4. C.H.P. Büyük Kurultayı Bugün Açılıyor” başlığıyla kurultayın 

saat 15:00 da “Kamutay Kurağında” toplanacağını duyurmuştur. Bu-

nun yanında yine aynı sayfada CHP Genel Sekreteri Recep Peker’in 8 

Mayıs akşamı partinin yeni programı hakkında radyoda yapmış ol-

duğu konuşmaya yer vermiştir. Peker, bu konuşmasında iktisadi ko-

nulara ayrı bir önem vermiştir. Recep Peker, söylevinde “kurultaya su-

nulan yeni parti programı taslağı, sosyal, siyasal ve ekonomik yaşayışımızın de-

rinliklerinde diriltici sarsıntılar yapan türk inkılâbının bütün şiarlarına bağlı-

lığımızı yeniden perçinliyor” dedikten sonra Türkiye’deki her ekonomik 

teşebbüsün “ulusal bütünlüğün ahengine uygun” olacağını vurgulamıştır. 

Devletin ekonomi de “yapıcılık vazifesini ve kurulması, işlemesi korunan 

serbest sanayii tanzim ve murakabe edicilik vazifesini” genişleteceklerini 

ifade etmiştir. Bunun yanında bütün eğitim kurumlarında “cumhuri-

yetçi, ulusçu, halkçı, devletçi, laik ve inkılâpçı bir insan telkin” edileceğinin 

altını çizmiştir. Konuşmasını, CHP’nin yeni programı “heyecanlı izde 
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yürüyenleri (Kamâlizm) yolunun yolcuları olmak ad ve onuru içinde topluyor.” 

cümlesiyle tamamlamıştır.
29

 

Ulus gazetesinin başyazarı Falih Rıfkı Atay “Kurultay” başlıklı köşe 

yazısında Atatürk’ün yapmış olduğu konuşmayla aynı doğrultuda bir 

yaklaşımla Dördüncü Büyük Kurultay’ın Türk devriminin atılım yap-

tığı bir dönemde toplandığına işaret etmiştir. Buna göre Atay, söz ko-

nusu yazısında, “yeni Türkiye Türk mayası ile yoğrulmuştur” saptamasını 

yaptıktan sonra kurultay “ulusal, ekonomik ve kültürel prensiplerinin, ha-

yat ve hakikat deneçleri üstünde ayarlana ayarlana, tavını ve olgunluğunu 

bulduğu bir zamanda toplanmaktadır” diye devam etmiştir.
30

  

Aynı gazetenin bir sonraki sayfasında Yaşar Nabi Nayır, Tür-

kiye’nin tek- parti sistemine tarihsel şartların zorlamasıyla yöneldiğini 

vurgulayan “Büyük Kurultay” başlıklı bir yazı kaleme almıştır. Nabi’ye 

göre, Türk ulusu emperyalizm karşısında başarı sağlamak ve “en ileri 

uluslarla bir düzeye çıkmak için” ilk önce birlikteliğe ihtiyaç duymuş, kü-

çük düşünce ayrılıklarına ve parti hırslarına saplanıp kalmanın ““bü-

yük yarını geciktirmek ve büsbütün kaybetmek” olacağını anlamış ve bu an-

layıştan kalkarak “yurt birliğinin sembolü olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 

çevresinde” toplanmıştır.
31 

Dördüncü Büyük Kurultayı heyecanla izleyen Cumhuriyet gaze-

tesi 9 Mayıs günü “Dördüncü Parti Kurultayı bugün 3 de Ankara’da açılı-

yor” manşetiyle çıkmıştır. Gazete, ilk sayfada yer verilen “Günün Prog-

ramı” başlığını taşıyan haberde bütün bir ülke tarafından “derin bir 

alâka” ile beklenen kurultay için hazırlıkların tamamlandığını, şehrin 

baştan başa donandığını, Atatürk’ün kurultaydaki söylevini aktarmak 

üzere meydanlara hoparlörler yerleştirildiğini ve kurultayla ilgili dö-

vizlerin asıldığını belirtmiştir.
32

 

 

29
 Ulus, 9 Mayıs 1935. 

30
 Falih Rıfkı Atay, “Kurultay”, Ulus, 9 Mayıs 1935, s.1. 

31
 Yaşar Nabi Nayır “Büyük Kurultay”, Ulus, 9 Mayıs 1935, s.2. 

32
 Cumhuriyet, 9 Mayıs 1935. 
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Cumhuriyetin başyazarı Yunus Nadi, kurultayın toplandığı gün 

ise “Ulusal Parti Kurultayının Derin manâsı” başlıklı bir köşe yazısı yayın-

lamıştır. Nadi, söz konusu yazısında CHP’nin köklerinin ve ideolojisi-

nin ARMHC’ye kadar uzandığını vurgulamaya çalışarak partinin te-

mellerinin Mustafa Kemal’in askerlik görevinden istifa ederek sine-i 

millete döndüğü günlerde ulusla birlikte atıldığını belirtmiştir. Deva-

mında ise CHP’nin “ulusun kendi kucağından ve kendi yüreğinden” doğ-

muş “ulusal bir kurum” olarak tek bir sosyal sınıfı veya birkaç sınıfın 

çıkarını değil bir bütün halinde ulusu, Türkiye’yi temsil ettiğini vur-

gulamıştır.
33

 

Ulus gazetesinden Zeki Mesud Aslan da Yunus Nadi ile benzer bir 

değerlendirme yapmıştır. Aslan “Ülkü Partisi” başlıklı makalesinde 

hem CHP’nin köklerini ARMHC’ne kadar götürmüş ve hem de CHP 

ile Türk ulusu arasında güçlü bir bağ olduğuna işaret etmiştir. Aslan’a 

göre Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce “başında Ulu Önder Ata-

türk bulunduğu halde türk ulusunu içten ve dıştan gelen tehlikelere karşı” ko-

rumuştur. Bu aşamadan sonra parti yaratıcı bir atılımla ve toplumun 

belirli kesimlerini önceleyen devrimlerden farklı olarak “hiçbir sınıfı in-

citmeden ve ancak yurdun yüksek ve gerçek asığlarını” gözeterek hareket 

etmiş ve bu yönüyle ulusun sevgisini kazanmıştır.
34 

Basın, Dördüncü Büyük Kurultay’ın ilk gününde yaşanan geliş-

meleri 10 Mayıs 1935 tarihinde haberleştirebilmiştir. Cumhuriyet ga-

zetesi “Ulusal Parti Kurultayı dün açıldı!” başlığı altında Atatürk’ün söy-

levini sayfalarına taşımıştır. Bu noktada Atatürk’ün gerek Türk- Sov-

yet dostluğunun ve gerekse de dört ülkeyi birbirine bağlayan Balkan 

Antantı’nın uluslararası barış için büyük bir etken olduğunu belirten 

ifadelerini öne çıkarmıştır. Bunun yanında Yunus Nadi “Kurultaydan 

Intıbalar” başlığıyla açılış esnasında yaşananları şu cümlelerle betimle-

miştir: 
35

 

 

33
 Yunus Nadi, “Ulusal Parti Kurultayının Derin manâsı” Cumhuriyet, 9 Mayıs 1935, 

s.1. 

34
 Zeki Mesud Aslan “Ülkü Partisi” Ulus, 12 Mayıs 1935, s.1. 

35
 Yunus Nadi, “Kurultaydan Intıbalar” Cumhuriyet, 9 Mayıs 1935, s.1. 
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“Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı ilk Türkiye Millet Meclisi za-

manlarının ulusal heyecanlarını canlandırarak açıldı. Kurultay binasının 

önü, çevresi sabahtan en ulusal bayram şenliklerine katılmaya gelmiş bir 

halk kalabalığıile baştan başa kaplanmıştı. Parti belgesi altı okun gürbüz 

kolların gerdiği yaylarda atılışını belirtmek üzere Kurultay önünde yüksel-

tilen anıt herkese sanki Türk esatirinden hayaletler ve hakikatler gösteri-

yordu. 

Partinin kurucusu ve ülkede her iyiliğin her büyüklüğün Başyapıcısı 

Büyük Atatürk beş yüzden artık üyenin hıncahınç doldurduğu Kurultay 

salonuna girerek üyeler arasında sıraya oturdu. Ve Genel Başkan vekili 

General İsmet İnönü, Kurultayı açarak ilk seçimleri yaptırıncaya kadar 

orada kaldı. Ve ondan sonradır ki yerinden kalkarak büyük alkışlar içinde 

kürsüye yürüdü ve çıktı.” 

Akşam gazetesi de Cumhuriyet gibi Atatürk’ün söylevini öne çı-

karmıştır. Gazete Atatürk’ün “Dış siyasada amacımız, barışı korumak, gü-

ven içinde yaşamaktır” ifadelerini manşet yaparken hemen devamında 

da onun “Sovyetlerle dostluğumuz her zamanki gibi sağlam ve içdendir. Bal-

kan paktı gittikçe Avrupa barışının temel taşlarından biri olmak yerindedir. 

Yakın uzak devletlerle ilgilerimiz normal ve dostçadır” dediğini aktarmış-

tır.
36

 

Ulus gazetesi “4. Büyük Kurultay Açıldı.” başlığı altında Ata-

türk’ün “dört çetin yılın başarılıklarını” anlatarak CHP’ye yeni ödevler 

verdiğini ve “bütün dünya gidişini göz önünde tutarak, dikkatli; ha-

zırlıklı, uyanık bulunmak lüzumuna kanığız” dediğini belirtmiştir. 

Ulus, ikinci sayfasında ise kurultayın ilk gününde yaşananları aktar-

mıştır. Habere göre, 9 Mayıs günü saat 15: 00 da Genel Başkan Vekili 

İnönü kurultayı açmış ve sonra da iki asbaşkan ile dört sekreter seçi-

mine geçilmiştir. Seçimlerin tamamlanmasından sonra Parti Genel 

Başkanı Atatürk “sürekli alkış ve yaşa sesleri arasında kürsüye gelerek 

 

36
 Akşam, 10 Mayıs 1935. 
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söylevini” vermiştir. Beş dakikalık bir aradan sonra geçilen ikinci top-

lantıda ise Abdülhalik Renda’nın başkanlığı altında komisyonlara üye 

seçimi yapılmıştır.
37

 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Dördüncü Büyük Kurultayı’nı izle-

yen gazeteler, öncelikle kurultayın komisyon çalışmalarını öne çıkar-

mışlardır. Ulus gazetesi “Kurultay komisyonları çalışıyor” başlığını atarak 

Parti Genel Sekreteri Recep Peker’in nizamname ve program taslak-

ları hakkında komisyona izahat verdiğini, Nizamname ve Program iş-

lerine bakan komisyonun saat 19:00 a kadar, Dilek Komisyonu’nun 

ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışmalarına devam ettiğini bil-

dirmiştir. Bunun yanında Büyük Kurultay’ın çalışmalara başlaması 

dolayısıyla Atatürk’e yurdun her bölgesinden kutlama telgraflarının 

geldiğini, ulusun “Büyük Öndere” bağlılık, sevgi, inan gibi güzel ve içten 

duygularını sunduğunu aktarmıştır.
38

  

Kurun gazetesi, “C.H. Partisi büyük kurultayı komisyonları çalışmala-

rına başladılar” başlığı altında komisyon çalışmalarına yönelik bilgiler 

vermiştir. Habere göre CHP Ankara idare heyeti başkanı Rifat Börekçi 

Hesap Komisyonu, Şemsettin Günaltay Program ve Nizamname Ko-

misyonu ve Mümtaz Ökmen ise Dilek Komisyonu başkanlıklarına se-

çilmişlerdir.
39

 

Cumhuriyet gazetesi Anadolu Ajansı’nı referans göstererek ver-

miş olduğu “Yeni inkılâblar hazırlığı” başlıklı haberde Nizamname ve 

Program ile Dilek Komisyonlarının 11 Mayıs günü de çalışmalarını 

sürdürdüğü belirterek özellikle Dilek Komisyonu’nun gece yarısından 

sonra da çalışmaya devam ettiği vurgulamış, komisyonun en çok ikti-

sadi konularla meşgul olduğunu, dileklerin gerçekleştirilmesi için yol-

ların arandığını ve bu çalışmalara Maliye Bakanı ile Ekonomi Bakanı 

Celal Bayar’ın da katıldığını ifade etmiştir. Haberin devamında ise Ni-

zamname ve Program Komisyonu’nun sanayi tesislerinin yurdun bü-

tün bölgelerine dağıtılmasına ve Türk köylüsünün kalkındırılmasına 

 

37
 Ulus, 10 Mayıs 1935. 

38
 Ulus, 11 Mayıs 1935. 

39
 Kurun, 11 Mayıs 1935. 
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yönelik olarak yeni program üzerinde birçok düzetmeler ve ilaveler 

yaptığını aktarmıştır.
40

 

Yukarıda da belirtilmeye çalışıldığı gibi Dördüncü Büyük Kurul-

tay toplanmasının ardından öncelikle Program ve Nizamname Komis-

yonu, Hesap Komisyonu ve Dilek Komisyonu’nun çalışmalarına yo-

ğunlaşmıştır. Komisyon çalışmalarının belirli bir noktaya ulaşmasın-

dan sonra Büyük Kurultay 12 Mayıs günü saat 15:00 da Abdülhalik 

Renda’nın başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirmiştir.
41

 

 Ulus gazetesi, kurultayın ikinci toplantısında yaşanan gelişmeleri 

“Büyük Kurultay, Partisinin Hesaplarını Çok Beğendi” başlığı altında ha-

ber vermiştir. Habere göre Hesap Komisyonu, Abdülhalik Renda’nın 

başkanlığında ikinci defa bir araya gelen Büyük Kurultay’a hazırlamış 

olduğu raporu sunmuştur. Raporda “partinin bütün defterlerinin ve har-

cama belgelerinin çok düzgün ve her harcamanın hesap tüzüğüne tam uygun 

bir şekilde yapıldığı” vurgulanmıştır. Daha sonra kürsüye gelen raportör 

Damar Arıkoğlu, her yönüyle kusursuz olan hesaplar hakkında genel 

kurulun yönelteceği soruları cevaplamaya hazır olduğunu belirtmiş-

tir.
42

 

Cumhuriyet gazetesi, kurultayın 12 Mayıs gününde yaşanan ge-

lişmeleri “Ulusal Parti Kurultayının bugünkü mühim toplantısı” başlığı al-

tında aktarmıştır. Habere göre, öncelikle Hesap Komisyonu 1931’den 

1935’e kadar geçen süredeki parti hesaplarına yönelik hazırlamış ol-

duğu raporu kurultaya sunmuştur. Komisyon söz konusu raporda 

“hesaba taalluk eden defterleri çok düzgün bulduğunu, görülen düzgünlüğün 

takdire lâyık olduğunu” belirtmiştir. Daha sonra kurultayın toplanması 

sebebiyle gönderilen tebrik telgrafları okunmuş ve bu telgraflara veri-

lecek cevaplar kararlaştırılmıştır. Bunun yanında Nizamname ve 

Program Komisyonu kurultaya sunulacak taslak metin üzerinde yap-

mış olduğu değişikliği komisyon üyelerine sunmuş ve komisyon, me-

tin üzerindeki değişiklikleri inceledikten sonra tasarının 13 Mayıs saat 

 

40
 Cumhuriyet, 12 Mayıs 1935. 

41
 C.H.P Dördüncü Büyük Kurultayı Görüşmeleri Tutulgası 9-16 Mayıs 1935, s. 15.  

42
 Ulus, 13 Mayıs 1935. 
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15:00 da görüşülmek üzere kurultaya sunulmasını uygun bulmuş-

tur.
43

 

Daha öncede belirtildiği üzere Şemsettin Günaltay başkanlığında 

çalışmalarını tamamlayan Nizamname ve Program Komisyonu, üze-

rinde gerekli incelemeleri yapmış olduğu program taslağını öz Türkçe 

olarak çoğaltarak 12 Mayıs 1935’te delegelere sunmuştur. Bir gün 

sonra da Saffet Arıkan başkanlığında toplanan 1935 Büyük Kurul-

tayı’nın üçüncü oturumunda CHP’nin yeni programı görüşülmeye 

başlanmıştır.  

İlk olarak “Dördüncü Kurultayın Program ve Nizamnamesi Hakkında 

Program ve Nizamname Encümeni Mazbatası” okunmuş ve daha sonra da 

Parti Genel Sekreteri Recep Peker, program hakkında geniş kapsamlı 

bir konuşma yapmıştır. Konuşmasına “Partimizin doğuşu ve ilerleyişi yur-

dun kurtuluşuna ve yeni Türkiye devletinin kuruluş ve ilerleyişine bitişik onun 

içinde ve onunla beraber, yüce ve bütün yer yüzü için enteresan bir hayat ha-

disesidir” sözleriyle başlamış ve devamında partinin izlediği bütün 

prensiplerin “herhangi bir nazariyecilikten değil, hayattan, hayatın kendisin-

den” alındığını ifade etmiştir. Daha sonra Peker, “programın göze çarpan 

ve kendini duyuran başlıca farikası Türkiyede zaten baştanberi devletle bir ve 

beraber çalışan Cumhuriyet Halk Partisi varlığının, devlet varlığı ile birbirle-

rine daha sıkı bir surette yaklaşmasıdır” demiş ve “partinin ana vasıfları olan 

cumhuriyetçilik, ulusçuluk, halkçılık, devrimcilik, devletçilik ve lâiklik yeni 

program onaylandıktan sonra yeni Türkiye devletinin de vasıfları halini alı-

yor” diye de eklemiştir.
44

 

Bu noktada altı umde hakkında bilgiler veren Peker “biz cumhuri-

yetçiyiz, bugünkü Türk devleti bir cumhuriyettir…bu vasıf kanunda değişmez 

bir nokta olarak yazılıdır.” sözlerinden sonra ulusçuluk ilkesinin Türkiye 

açısından hayatiyetine vurgu yapmıştır. Bu çerçevede “Anarşist, mark-

sist, faşist, hilâfetçilik ve beynelmilelcilik propagandaları ve buna benzer birçok 

propagandalar hep üstümüzden geçer. Bütün bunlar karşısında Türkiye ancak 

 

43
 Cumhuriyet, 13 Mayıs 1935. 

44
 C.H.P Dördüncü Büyük Kurultayı Görüşmeleri Tutulgası 9-16 Mayıs 1935, s. 43-

45. 
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sıkı bir ulusçuluk imanına sarılmış olmalıdır ki biri ötekini besleyen zehirli ce-

reyanlara karşı kendisini koruyabilsin.” demiştir. Peker, ulusçuluk ilkesin-

den hemen sonra halkçılığın tanımına geçmiştir. Burada Türk ulu-

sunu oluşturan bütün fertlerin hukuksal düzeydeki eşitliğinin ve halk-

çılık ilkesinin sınıf çatışmasını reddeden niteliğinin altını çizmiştir. Bu 

bağlamda Parti Genel Sekreteri “her vatandaşı müsavi haklı, müsavi şe-

refli, insan olarak tanır ve imtiyaz davasında bulunmayan yurtddaşlar kütle-

sini halktan ve halkçı olarak kabul ederiz…Türkiye sınıf yoktur, cins yoktur, 

imtiyaz yoktur.” dedikten sonra halkçılık ilkesi hakkındaki sözlerini 

“içinde sınıf, imtiyaz çarpışmaları kopmayan yani halkçı bir duygu ile birleş-

memiş bir ulus yığını hak ve şerefte müsavi teklerden kurulmuş bir ulusal birlik 

kütlesi vücuda getiremez.” cümlesiyle tamamlamıştır. Devletçilik ilkesinin 

ise Türkiye’nin iktisadi bağımsızlığı için elzem olduğuna dikkatleri 

çekmiş ve konuşmasında, “Biz devletçi olmasaydık memleket evlatlarını akı-

tılmış olan yüce kanları pahasına elde edilen Türk vatanında memleket malı 

yerine ecnebi malının satışına yurt kapıları açık kalır, ecnebi malları Türk pa-

zarlarını istila ederdi… Şu hâlde devletçilik bir parti vasfı olarak kalmamalı, 

Devletin vasıfları arasında yerini almalıdır.” demiştir. Altı Ok hakkında 

yapmış olduğu izahatında son olarak laiklik ve devrimcilik ilkelerine 

değinen Peker, şunları söylemiştir: “Laiklik ve devrimcilik hakkında söz 

söylemeyi artık bulurum. Çünkü bu iki mefhum olmayınca yeni devlet varlığı-

nın kaynadığı iki dayanak direği kökünden yıkılır.” 
45

 

Peker’in konuşmasını takiben kurultay yeni programın maddele-

rini akşam saatlerine kadar müzakere etmiştir. Aynı gün içinde oyla-

maya sunulan 73 maddelik program oybirliğiyle kabul edilmiştir.
46

  

 

45
 a.g.e., s.45, 46. 

46
 a.g.e., s.85. 
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin Dördüncü Büyük Kurultayı, Kema-

lizmin politik bir düşün akımı olarak geliştirilmesinde önemli bir dö-

nemeçtir.
•
 Bu bakımdan kurultay tarafından kabul olunan yeni prog-

ramda öne çıkan nokta Kemalizm teriminin ilk defa CHP programına 

dahil edilmesi olmuştur.
47

  

Bu bağlamda Kemalizm terimi, kurultay tarafından onaylanan 

CHP’nin yeni programın giriş bölümünde şu ifadelerle yer almıştır:
48

 

“Cumhuriyet Halk Partisinin programına temel olan ana fikirler, 

Türk devriminin başlangıcından bugüne kadar yapılmış olan işlerle, yalın 

olarak ortaya konmuştur. Bundan başka bu fikirlerin başlıcaları, 1927 

yılında Parti Kurultayınca da kabul olunan tüzüğün genel esaslarında ve 

Genel Başkanlığın, aynı Kurultayca onanmış olan bildiriğinde ve 1931 

Kamutay seçimi dolayısıyle çıkarılan bildirikte saptanmıştır. Yalnızca bir-

kaç yıl için değil, geleceği de kapsayan tasarılarımızın ana hatları burada 

toplu olarak yazılmıştır. Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kamâlizm 

prensipleridir.”   

 

 
•
 Kemalist terimi, ilk defa İngiliz raporlarında Amerikan Kurtuluş Savaşı’nda ihtiraslı 

bir lidere çıkar ilişkileriyle bağlanmış bir grup çete demek olan “Washingtonist” kav-

ramı gibi Türk milliyetçilerini küçültücü bir anlamda kullanılmıştır. (Doğan Avcıoğlu, 

Milli Kurtuluş Tarihi, 1838’den 1995’e, C I, Tekin Yayınevi, İstanbul 1977, s. 129.) 

Fransız kamuoyu da Mustafa Kemal ile çevresindekileri itibarsızlaştırmak amacıyla 

Kemalciler terimini tercih etmiştir. (Selâhaddin Çiller, Atatürk için diyorlar ki, Varlık 

Yayınları, İstanbul 1981, s. 49.) Kurtuluş Savaşı’nın lider kadrosu, mücadeleyi bütün 

Türk ulusuna mal etmek için savaş süresince Kemalist terime mesafeli durmuştur. 

(Grace M. Ellison, Kuva-i Millîye Ankarası, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1973, s.165.) 

Ancak Türk Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasından sonra Mustafa Kemal ve çev-

resindekiler, Kemalizm kavramını benimsemişlerdir. Ahmet Cevat Emre, sahibi ol-

duğu Muhit dergisinin 1930 yılına ait 21 numaralı nüshasında Türk devriminin ide-

olojisini ilk defa Kemalizm olarak tanımlamıştır. (Temuçin Faik Ertan, “Ahmet Cevat 

Emre ve Kemalizm’de Öncü Bir Dergi: Muhit”, Kebikeç, Yıl: 2, S 5, 1997, s. 23, 25, 

26.) Kemalizm kavramı daha sonra da Ali Naci Karacan, Şeref Aykut, Tekinalp gibi 

kişiler tarafından da kullanılmıştır. Hatta Kemalizm kavramı ilk baskısı 1932 yılında 

yapılan ve liselerin tarih derslerinde okutulmak üzere hazırlanan Tarih IV kitabında 

da kullanılmıştır. (Hakan Uzun “Tek Parti Döneminde Yapılan Cumhuriyet Halk 

Partisi Kongreleri Temelinde Değişmez Genel Başkanlık, Kemalizm ve Milli Şef Kav-

ramları” Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, IX/ 20-21, 2010 Bahar/ Güz, s.245.) 

47
 Kili, a.g.e., s.62. 

48
 C.H.P. Programı, Ulus basımevi, Ankara 1935, s.1,2. 
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Bunun yanında programda Kemalizm’in dört esas ve altı ilkeye 

dayandığı belirtilmiştir. Dört esas; yurt, ulus, devlet yönetimi ve yurt-

taşın siyasal ve kamu hakları olarak adlandırılırken altı ilke ise; cum-

huriyetçilik, ulusçuluk, halkçılık, devletçilik, laiklik ve devrimcilik ola-

rak tanımlanmış ve 1931 tarihinde kabul olunan programa göre daha 

kapsamlı bir biçimde tarif edilmiştir.
49

  

Parti programı, “Devletin esas kuramı: Türkiye; ulusçu, halkçı, devletçi, 

lâyık ve devrimci bir cumhuriyettir” ifadesiyle parti devlet bütünlüğü daha 

somut ifadelerle kurduktan sonra bu ilkeleri şu şekilde izah etmiştir:
50

 

A- Parti, ulus egemenliği ülküsünü en iyi ve en sağlam surette imsi-

leyen ve taplayan devlet şeklinin Cumhuriyet olduğuna kanığıdır. Parti 

bu sarsılmaz kanağatla Cumhuriyeti her tehlükeye karşı, bütün araçlarla 

korur. (Cumhuriyetçilik)  

B- Parti ilerleme ve gelişme yolunda ve arsıulusal değerlerde ve ilgi-

lerde Türk sosyetesinin, çağdaş uluslarla yan yana ve bir uyumda yürü-

mekle beraber, ikinci madde de izah olduğu üzere kendine özgü ıralarını 

ve erkin benliğini korumağı esas sayar. (Ulusçuluk) 

C- İrde ve egemenlik kaynağı ulustur. Bu irde ve egemenliğin, devle-

tin yurddaşa ve yurddaşın devlete karşı ödev ve yükümlerini tamamile ye-

rine getirmek için kullanması, partinin başlıca prensiplerindendir. Kanun 

karşısında saltık bir eşitlik kabul eden ve hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir 

klasa, hiçbir cemaate ayrılık tanımayan yurddaşları, halktan ve halkçı ola-

rak kabul ederiz. 

Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı klaslardan karşıt değil, fakat, 

ferdiğ ve sosyal hayat için, iş bölümü bakımından, türlü hizmetlere ayrılmış 

bir sosyete saymak esas prensiplerimizdendir; çifçiler, küçük zanaat sahip-

leri, esnaf ve işçilerle, özgür ertik sahipleri, endüstrieller, tecimerler ve iş-

yarlar Türk ulusal kuramının başlıca çalışma örgenleridir. Bunların her 

 

49
 Suna Kili, Atatürk Devrimi Bir Çağdaşlaşma Modeli, Türkiye İş Bankası Yayınları, 

İstanbul, 2008, s.179. 

50
 C.H.P. Programı, Ulus basımevi, Ankara 1935, s.3, 6-12. 



 ATATÜRK DÖNEMİ BASININDA CUMHURİYET HALK 

PARTİSİ’NİN DÖRDÜNCÜ BÜYÜK KURULTAYI 

2543 

 

birinin çalışması, öbürünün ve kamunun hayatı ve genliği için bir zora-

ğıdır. 

Partimizin bu prensiplerle amaçladığı gaye klas kavgaları yerine sos-

yal düzenlik ve dayanışma elde etmek ve asığlar arasında, birbirlerine kar-

şıt olamayacak surette, uyum kurmaktır. Asığlar, kapasite ve çalışma dere-

cesine göre olur. (Halkçılık) 

Ç- Özel kınav ve çalışma esas olmakla birlikte, imkân olduğu kadar 

az zaman içinde ulusumuzu genliğe ve yurdu bayındırlığa eriştirmek için, 

genel ve yüksek asığların gerektirdiği işlerde, hele ekonomik alanda, devleti 

filiğ surette ilgilendirmek başlıca esaslarımızdandır. 

Devletin ekonomi işleri ile ilgisi filiğ surette yapıcılık olduğu kadar, 

özel girişimlere ön vermek ve yapılmakta olan işleri düzenlemek ve kontrol 

da etmektir. 

Devletin, filiğ olarak, hangi ekonomik işleri yapacağının belirtilmesi, 

ulusun genel ve yüksek asığlarına bağlıdır. Bu lüzum üzerine, devletin, 

filiğ olarak, kendi yapmaya karar verdiği iş, eğer, özel bir girişit elinde 

bulunuyorsa, onun alınması her defasında özgü bir kanun çıkarmağa bağ-

lıdır. Bu kanunda özel girişitin uğrayacağı zararın, devlet tarafından 

ödem şekli gösterilecektir. Bu zarar oranlanırken, gelecekteki kazanç ihti-

malleri hesaba katılmaz. (Devletçilik)  

D- Parti, bütün kanunların, tüzüklerin ve usullerin yapılışında ve 

taplanışında, en son ilim ve teknik esasları ile, asrın ihtiyaçlarına uyulma-

sını prensip olarak kabul etmiştir. 

Din, bir vicdan işi olduğundan, parti, dini, dünya ve devlet işleri ile 

siyasadan ayrı tutmağı, ulusumuzun çağdaş medeniyet yolunda ilerlemesi 

için başlıca şartlardan sayar. (Lâyıklık)  

E- Parti, devlet yönetiminde, tedbir bulmak için derecel ve evrimsel 

prensiple kendini bağlı tutmaz. Ulusumuzun sayısız özverilerle başarmış 

olduğu devrimlerden doğan ve olgunlaşan prensiplere bağlı kalmak ve on-

ları korumak parti için esastır. (Devrimcilik)” 
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Cumhuriyet gazetesi, CHP’nin yeni programının kabul edildiğini 

14 Mayıs 1935 tarihli sayısında “Parti programı heyeti umumiyesiyle kabul 

edildi.” başlığı altında kamuoyuna duyurmuştur. Habere göre parti 

kurultayı 13 Mayıs günü Saffet Arıkan başkanlığında toplanmıştır. 

Öncelikle Parti Genel Sekreteri Recep Peker programın maddeleri 

hakkında önemli bir söylev vermiştir. Daha sonra program üzerinde 

konuşmalara geçilmiştir. Delegelerden Refik Şevket İnce programın 

geneli hakkında görüşlerini belirtmiştir. Bu esnada Anadolu köylü-

sünü temsilen katılan delege İsmail Mehmet Uğur söz alarak progra-

mın bir toprak reformunu öngörmesinden büyük memnuniyet duy-

duğunu ifade etmiştir. Bundan sonra maddelerin müzakeresine geçil-

miştir. Müzakerelerin tamamlanmasından sonra da taslağı çok iyi bir 

şekilde hazırlanmış olan program oybirliğiyle kabul edilmiştir.
51

 

Cumhuriyet gazetesinin başyazarı Yunus Nadi CHP’nin yeni 

programını “Ulusal Parti: Ekonomik alanda” başlıklı bir köşe yazısıyla 

değerlendirmiştir. Nadi söz konusu yazısında özellikle devletçilik ve 

halkçılık ilkelerine yoğunlaşmıştır. Dünyayı sarsan bir ekonomik buh-

ran ortasında bu iki ilke ekseninde Türkiye’nin kalkınma yolunun açı-

lacağını vurgulamıştır. Ona göre program ‘Türkiye Cumhuriyeti halkını 

ayrı ayrı sınıflardan mürekkeb değil ve fakat ferdî ve içtimaî hayat için iş bö-

lümü itibarile muhtelif mesai erbabına ayrılmış bir camia telâkki etmek esas 

prensiplerimizdendir.” ifadesiyle mutlak suretle sınıf çatışmasına karşı 

çıkmış ve “partiye göre özel (hususi) çalışma temeldir. Teklerin (fertlerin) yap-

mayacakları ve çabuk yapılması gerekli işleri devlet yapar” yaklaşımıyla dev-

letçi sistem ile özel sektör arasında bir ahenk yaratmıştır. Böylelikle 

yıkıntı ve çöküntü halinde devr alınan Türkiye’nin halkçılık ve devlet-

çilik prensipleri temelinde “bayındırlıklarla şenlendirilmesi” imkân dahi-

line girmiştir. 
52

 

Falih Rıkfı Atay da Ulus gazetesinde CHP’nin yeni programını de-

ğerlendirmeye yönelik olarak “Program Esaslarımız” başlıklı bir makale 

kaleme almıştır. Atay da Nadi gibi halkçılık ve devletçilik prensiplerine 

 

51
 Cumhuriyet, 14 Mayıs 1935. 

52
 Yunus Nadi “Ulusal Parti: Ekonomik alanda”, Cumhuriyet, 12 Mayıs 1935, s.1. 
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vurgu yapmıştır. Ona göre partinin yeni programı “Kamâlist rejimin, 

sosyal ve ekonomik kuramını, tam ve toplu olarak” belirlemiştir. Program 

her şeyden önce Atatürk’ün İzmit’te gazetecilere söylemiş olduğu 

“halkçıyız, sınıfçı değiliz” yaklaşımı doğrultusunda “sınıf kavgaları yerine 

sosyal düzenlik ve dayanışma elde etmeyi” amaçlamıştır. Yine Atatürk’ün 

kurultayın açılışı münasebetiyle vermiş olduğu söylevinde ifade ettiği 

‘güdümlü ekonomi’ vurgusu ekseninde yeni program “tüzeye ve herkese 

çalışım ve girişim haklarını ödeyen, ancak hiç kimseye, kendi kazancı için ka-

muğasıya karşıt gitmek hakkını vermeyen” bir düzen kurulmasını hedefle-

miştir. Böylelikle halkçılık ve devletçilik ilkeleriyle Türkiye’nin bir 

yandan sosyo- kültürel diğer yanda da ekonomik davasının dayanak-

ları ortaya koyulmuştur.
53

 

Atay, “Planlı Türkiye” başlığını taşıyan köşe yazısında da devletin 

müdahale alanın genişlemesinin olumlu sonuçlar vereceği şeklinde bir 

düşünceyi gündeme getirmiştir. Ona göre, yeni programın temel fel-

sefesini oluşturan Türkiye’nin “yüksek devlet kontrolü altında” bir plan-

lamaya tabii tutulması yaklaşımı, devlet ve halk kuvvetlerini birlikte 

çalıştırmayı ve “ulusal enerjiyi tam verimde” kullanmayı mümkün kıla-

caktır. Bundan daha da önemlisi partinin anti- sosyalist ve anti- faşist 

yönü güçlendirilecektir. Nitekim daha güçlü bir devlet mekanizması 

gerek parti içi gerekse de parti dışı siyasette de etkili bir denetimin 

önünü açarak en -sağ ve en -sola kadar kayabilen söylev ve yazılara” bir 

sınırlama getirilecektir.
54

 

Dördüncü Büyük Kurultay 14 Mayıs 1935 tarihinde Saffet Arı-

kan’ın başkanlığında yeniden toplanarak CHP’nin yeni nizamname-

sini görüşmeye başlamış ve aynı gün içinde nizamnamenin bütününü 

oybirliğiyle kabul etmiştir.
55

  

Ulus gazetesi, söz konusu gelişmeyi 15 Mayıs 1935 tarihli nüsha-

sında “Büyük Kurultay yeni tüzüğü kabul etti” başlığıyla duyurmuştur. 
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Bunun yanında yine aynı gün çeşitli illerden gelen delegelerin Yüksek 

Tarım Enstitüsüne yapmış oldukları geziyi haberleştirmiştir. Buna 

göre, enstitüyü ziyaret eden delegeleri; Tarım Bakanı Muhlis Erkmen, 

enstitü müdürü Doktor Falke, enstitü profesörleri ile talebeler karşı-

lamışlardır. Tarım Bakanı, konferans salonunda bir araya gelen dele-

gelere “enstitünün tarım alanında yapacağı büyük devrimi, yurdun ürünle-

rini yeğritip ona bol gelir getiren yenilerini katarak türk köylüsünün hayatında 

yapacağı gelişimi izah etmiştir.” Tarım Bakanı’nın konuşmasını takiben 

delegeler enstitünün farklı bölümlerini gezmişlerdir.
56

 

CHP’nin nizamnamelerinde CHP Genel Başkanlığı konusu ya da 

Değişmez Genel Başkanlık kavramı önemli bir kurum olarak öne çık-

mıştır. Değişmez Genel Başkanlık kavramı ilk defa CHP’nin 1927 yı-

lında düzenlenen Büyük Kongresinde ifade edilmiştir. Burada kabul 

olunan nizamname CHP Genel Başkanlığı konusunu ‘Umumi Esaslar’ 

kısmında ele almıştır. Bu bölümde yer alan altıncı maddede ‘Cumhuri-

yet Halk Fırkasının umumi reisi; Fırkanın banisi olan Gazi Mustafa Kemal 

Hazretleridir.’ denilmiştir. 1931 Kongresi’nin onaylamış olduğu nizam-

namenin ilgi maddesinde ise ‘Cumhuriyet Halk Fırkasının daimî umumî 

reisi, Fırkayı kuran Gazi Mustafa Kemal Hazretleridir.’ şeklinde ifade edil-

miştir.
57

  

1935 yılında düzenlenen Dördüncü Büyük Kurultay’da kabul edi-

len yeni tüzük de 1931 tarihli nizamnamedeki Değişmez Genel Baş-

kanlık tanımı aynen benimseyerek “partinin değişmez genel başkanı, onu 

kuran Kamâl Atatürktür.” cümlesini kullanmıştır. Bunun yanında prog-

ramın vurguladığı parti-devlet bitişikliğini de “parti kendi bağrından do-

ğan hükümet teşkilatı ile parti teşkilatını birbirini tamamlayan bir birlik tanır” 

cümlesiyle tekrarlamıştır.
58

 

Yukarıda farklı köşe yazarlarından yapılan alıntıların da göster-

meye çalıştığı gibi dönemin aydınları, Değişmez Genel Başkanlık ku-

rumunu ve parti- devlet özdeşliğini güçlendirecek metinleriyle öne 
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çıkmışlardır. Bu noktada Falih Rıfkı Atay’ın bir defa daha anılması an-

lamlı olabilir. Atay “10. Yıl” başlıklı makalesinde CHP’nin Değişmez 

Genel Başkanı’nı yüceltici bir tutum içindedir. Atay, burada, bir yan-

dan Atatürk’ü “yenilmemek için doğan şef” olarak nitelendirirken bir 

yandan da “Yayla türkü nasıl hiç kimsenin sezinmediği ruhunu Atatürk’e açtı 

ise, yayla toprağı, hiç kimsenin bilmediği sırrını yine ona verecektir” şeklinde 

bir ifadeyle Türk ulusu ve Atatürk arasında köklü bir bağ kurmuştur.
59

 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Dördüncü Büyük Kurultay çalışma-

larının en önemli vasıflarından biri de halk dileklerine vermiş oldu-

ğunu önemdir. Türkiye’nin her bölgesinden halk dilekleri çok kap-

samlı bir şekilde toplanmış ve kurultayın çatısı altında faaliyet gösteren 

Dilek Komisyonu tarafından çok iyi bir şekilde tasnif edilerek hem ge-

nel bir raporla hem de her bakanlığı ilgilendiren ayrı ayrı raporlar 

halinde kurultaya sunulmuştur.
60

 

Büyük Kurultay’ın 15 Mayıs günü gerçekleşen beşinci toplantı-

sında öncelikle Dilek Komisyonu tarafından hazırlanan genel rapor 

okunmuş ve sonra da her bakanlığı yetkisi içine giren dilekler ayrı ayrı 

okunarak bunlar üzerinde tartışma açılmıştır. Bu esnada delegeler söz 

alarak dilekler hakkındaki düşüncelerini beyan etmişler ve ilgili ba-

kanlıklarının faaliyetleri hakkında izahta bulunmuşlardır. Müzakere-

ler bir gün sonra da devam etmiştir.
61

 

Cumhuriyet gazetesi, ilgili gelişmeyi 16 Mayıs tarihli sayısında 

“Parti Kurultayında dünkü görüşmeler” başlığı altında okuyucularına ak-

tarmıştır. Habere göre Büyük Kurultay Abdülhalik Renda’nın başkan-

lığında 15 Mayıs günü bir araya gelmiştir. Öncelikle Dilek Komis-

yonu’nun genel mahiyetteki raporu okunmuştur. Sonrada Evkaf Ge-

nel Müdürlüğü ile ilgili dileklere geçilmiştir. Evkaf Umum Müdür Ve-

kili ve Başvekalet Müsteşarı Kemal Gedeleç söz alarak “Harab yerlerimiz 
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çoktur. Kudretimiz olduğu kadar imar edilecektir. Hasarlarında önüne geçe-

ceğiz” demiştir. Gedeleç’in konuşmasından sonra Adliye Bakanlığı ile 

ilgili dileklere geçilmiştir. Bu vesileyle bir konuşma yapan Bakan Sa-

raçoğlu “Büyük devrimin sosyal alanda başardığı işler arasında adli ıslahat 

başlı başına bir eserdir” diye sözlerine başlamış ve devamında “şimdi ada-

let alanında eski devrin tereddütle dolu hayatı yerine sosyal nizamı kuran vazıh 

ve kesin hükümlere dayanan kanunlarla karşı karşıya bulunuyoruz.” demiş-

tir. Konuşmasının sonlarına doğruysa nüfus kaydının düzenlenmesi 

hususunda harç alınması meselesinin düzeltildiğini, belediyelere kaza 

hakkının verilmesi konusunda incelemeler yapıldığını, hâkim açığının 

da giderilmeye çalışıldığını söylemiştir. Gümrük ve İnhisarlar hakkın-

daki dileklerin okunmasının ardından söz alan Gümrük ve İnhisarlar 

Bakanı Ali Rana Tarhan ise alım- satım kanunu hakkında izahat ver-

miş, kaçakçılığın önüne geçebilmek için “siyasal yoldan, ekonomik yoldan, 

idari yoldan çalışılmakta olduğunu” ifade ederek Türkiye’nin gümrük sis-

teminin iyi bir temel üzerine kurulduğunu ve değiştirmeye gerek bu-

lunmadığını vurgulamıştır. Bu konuşmayı takiben Milli Müdafaa (Sü) 

Bakanlığı ile ilgili dileklerin okunmasından sonra söz alan Bakan Ge-

neral Kâzım Özalp, Türk ordusunun mevcut durumunu şu sözlerle 

izah etmiştir: “ordumuz en ileri milletlerin ordularından ayırtlı olmayarak 

son sistem ve teknik vesaitle mücehhez bulunmaktadır. Kara, deniz ve hava 

kuvvetlerimizin teşkilâtı bugünkü ileri askerliğin icapları göz önünde tutularak 

milletimizin yüksek kabiliyetleri de bize her yönden üstün bir orduya malik ol-

mak imkanını vermiştir”. 
62

 

Ulus gazetesi, kurultayın 15 Mayıs günlü faaliyetleri hakkında 

bilgi verirken “Büyük Kurultayın dünkü günü” başlığını kullanmıştır. Bu 

manşetin hemen alt tarafında Milli Müdafaa (Sü) Bakanı General 

Kâzım Özalp’ın konuşması ile Parti Genel Sekreteri Recep Peker’in 

söylevini öne çıkarmıştır. Kurultaydan yayınlanan bildiriğe atıf yapı-

lan habere göre, Milli Müdafaa (Sü) Bakanı General Kâzım Özalp’ın 

“ordumuzun kendisinden beklenen yüksek ödevi her an başarmağa hazır oldu-
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ğunu anlatan sözleri coşkun alkışlarla” karşılanmıştır. Parti Genel Sekre-

teri Recep Peker ise saat 13: 00 da Türkiye’nin farklı illerinden Dör-

düncü Büyük Kurultaya katılan delegeler onuruna bir resepsiyon dü-

zenlemiştir. Peker, burada yapmış olduğu konuşmada CHP Genel 

Başkanlığı’nı daha da güçlendirici ve CHP ile devlet ve ulus arasındaki 

özdeşliği vurgulayıcı bir yaklaşımla şöyle demiştir: 

“Arkadaşlar, ulusal Önder bizim yüce Şefimiz Kurultayda ulus kula-

ğına duyurucu bir önemle söylediği sözler arasında, Parti çalışmamızı bil-

hassa övmüştür. Bu bizim bir taraftan göğsümüzü kabartırken, diğer ta-

raftan da bize bu deyimli yolda çalışmamızı isteyen bir ödev duygusu ver-

mektedir. Parti çalışması şekli, mana, kuvvet ve değeri itibariyle bildiğimiz 

gibi hepimizin bir ve beraber işi edinişi sayesinde son yıllarda özlenmiş, 

koyulaşmış ve katmerleşmiştir. Bu parti çalışması; yurdun ileri gidiş hızına 

hâkim bir hisle ve aynı zamanda yurda inkılâp ruhundaki heyecanlı çalı-

şımı temsil etmiş olacak bir sıcaklık ve hızla, sönmeden, her gün artan bir 

hızla devam etmektedir. Biz, ancak, bu türlü bir çalışışla tarihin bize yük-

lediği mesuliyetin icabı değerli bir çalışma ödevini yerine getirmiş, aynı 

zamanda, büyük Önderin bizden istediği vazifesinin çizgisine takatimizin 

yettiği kadar yaklaşmış oluruz. 

Arkadaşlarım, bugün görüyorsunuz, bütün yurdun varlığı içinde, 

yurdun kuvvetini ve şerefini temsil eden bir varlık olarak Partimiz vardır. 

Partimiz bugünkü yüce ve şerefli, Türk varlığının kısa bir ifade ile, tam 

özü ve belkemiğidir.” 63 

Cumhuriyet Halk Partisi Dördüncü Büyük Kurultayı’nın son gü-

nünde yaşanan gelişmeleri Cumhuriyet gazetesi “Parti Kurultayı dün 

akşam çalışmalarını bitirdi” başlığıyla aktarmıştır. Söz konusu gazete bu 

noktada Dilek Komisyonu’nun raporu doğrultusunda gerçekleşen gö-

rüşmeleri öne çıkarmıştır. Cumhuriyet’in vermiş olduğu habere göre 

kurultayın 16 Mayıs 1935 tarihli son gün oturumunun birinci, ikinci 

ve üçüncü celselerinde de Dilek Komisyonu tarafından hazırlanan ra-

por görüşülmeye devam etmiştir. İçişleri Bakanlığı ile ilgili dileklerin 

 

63
 Ulus, 16 Mayıs 1935. 



2550 YAŞAR ÖZKANDAŞ  

 

tetkiki münasebetiyle kürsüye gelen Bakan Şükrü Kaya, Türkiye’nin 

mülki taksimatının aşağıdan yukarıya doğru, yani köyler, nahiyeler, 

kazalar ve vilayetler şeklinde geliştiğini ifade etmiş, “köy kanunun mem-

lekette çok iyi meyveler ve semereler vermiş bir kanun” olduğunu söylemiş, 

büyük bir ilerleme kaydeden Türkiye’de polise düşen görevlerin art-

tığını ve bu sebeple “kemiyet ve keyfiyetçe polisi arttırmak için bir program” 

çizildiğini belirtmiştir. Sözlerinin devamında ise yol parası vergisinin 

kaldırılmasına yönelik dilekleri cevaplayan Kaya, meselenin “hakikaten 

değerli ve üzerinde durmağa lâyık bir” mesele olduğunu ifade etmekle bir-

likte “bu hususta hemen karar verme imkânı bulunmadığını, bunun birçok 

tetkiklerden geçmesi lazım geleceğini” işaret etmiştir. Daha sonra kürsüye 

gelen Bayındırlık Bakanı Ali Çetinkaya ise, bakanlığın dört yıl içinde 

yapmış olduğu işler hakkında bilgi vermiştir. Bu kapsamda “cumhuriyet 

devrinde yapılan hatların 1935 sonunda 2.642 kilometreye baliğ olacağını” 

söylemiştir. Ayrıca yapılan yatırımlardaki yerlilik hususuna dikkatleri 

çeken Çetinkaya, konuşmasına şöyle devam etmiştir: “nafıada artık ec-

nebi elile yapılacak iş kalmamıştır. Ulusal nafıa bu yoldaki rüşdü fennisini 

tamamen isbat etmiştir.” Öğleden sonra gerçekleşen ikinci celsede söz 

alan Ziraat Bakanı Muhlis Erkmen “hayvan hastalıkları ile yapılan müca-

deleyi, sığır vebasının kalmadığını, aşı tatbikatını ve Bakanlığa alakadar eden 

işleri” kapsamlı olarak anlatmıştır. Dilek Komisyonu’nca hazırlanan ra-

por hakkında bakanlardan en son olarak Ekonomi Bakanı Celal Bayar 

söz almıştır. Bayar konuşmasında “beş senelik planın dört yılda biteceğini, 

Atatürk ve İsmet İnönü’nün yeni beş senelik plânların hazırlanması için emir 

verdiklerini” söylemiştir.
64

 

Ulus gazetesi 1935 Kurultayı’nın çalışmalarını tamamlamasına 

dair haberleri “Dördüncü Büyük Kurultay kapandı” manşeti altında ak-

tarmıştır. Kurultay’dan yayınlanan tebliği referans gösteren habere 

göre, Büyük Kurultay 16 Mayıs 1935 Perşembe günü saat 10:00 da 

Abdülhalik Renda’nın başkanlığında toplanmıştır. İçişleri Bakanlığı 

ile Bayındırlık İşleri Bakanlığı’na ait dilekler görüşülmüş ve ilgili ba-
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kanlar söz alarak yapılan işler hakkında geniş izahlarda bulunmuşlar-

dır. Öğleden sonra ise Saffet Arıkan başkanlığında çalışmalarını sür-

düren kurultayda sağlık ve sosyal yardım, tarım, ekonomik, kültür ve 

finans dilekleri hakkında konuşulmuş ve ilgili bakanlar kendi çalışma 

alanları hakkında ilgi uyandıran konuşmalar yapmışlardır. Daha 

sonra Saffet Arıkan, başkanlık makamını Genel Başkan Vekili İsmet 

İnönü’ye bırakmıştır. İnönü, yeni parti nizamnamesi gereğince 16 

isimden oluşan Genel İdare Kurulu üyelerini seçtirmiş ve ardından da 

Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Atatürk’e bağlılığını vurgulayan ve ku-

rultay çalışmalarına katkıda bulunanlara partinin teşekkürlerini su-

nan iki takrir okumuştur.
65

 

Aynı tarihli gazete yine ilk sayfasında Parti Genel Başkan Vekili 

İnönü’nün Dördüncü Büyük Kurultayı kapayış söylevine yer vermiş-

tir. İnönü, konuşmasında parti-devlet özdeşliğinin altını çizmiş; yeni 

programın kabul ettiği prensiplerin Türkiye’nin geleceğini tayin edici 

prensipler olduğunu ifade etmiş; Cumhuriyet Halk Partisi’nin belli bir 

sınıfın çıkarlarını değil ulusun bütünün haklarını ve menfaatlerini gö-

zeten bir parti olduğunu vurgulamış ve Atatürk’ün parti üzerindeki 

tarihsel ağırlığını ya da karizmatik etkisini tekrarlayarak kurultayı ka-

patmıştır: 
66

 

“Yüce Kurultayın sayın üyeleri; Büyük Kurultayın çalışması her ba-

kımdan faydalı ve feyizli olmuştur. Geçmiş yılların işleri üzerindeki araş-

tırmalarımız, bütün yurdda dikkati çekmekten geri kalmayacaktır. Büyük 

Partinin devlet işlerini yakından gözettiğine ve Parti hükümetinin yurd ve 

ulus için çalışmasının nasıl incelendiğine güzel örnekler verdiniz. 

Gelecek yıllar için Büyük Kurultayın verdiği yönergeler çok değerli-

dir. Her şeyden önce Partinin programına koyduğunuz hükümler ulus ve 

ülke için yapıcı ve ilerletici etkenlerini geniş ölçüde gösterecektir. İçerde ve 

dışarda bir daha ve eyice anlaşılacaktır ki C.H. Partisi eyice kavranmış 

hareketli bir programı dölenle gütmektedir. Gerek devrim prensiplerinde 
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gerek devlet idaresinde bütün ulusu kucaklayan bir Partinin temel prog-

ramının egemen olması, işlerin hem sağlamlığı hem de bir anayolda şaş-

madan ve şahıslarla ilgili olmayarak, durmayarak yürümesi için esas şart-

tır. Büyük Kurultay, programile, yurdun gelecek dört yıl içinde hangi ana-

yollardan yürüyeceğini göstermiştir 

…. 

Dördüncü Büyük Kurultay çalışmasına son verirken onun bütün üye-

leri ulus yoluna hizmet için, tazelenmiş bir vazife aşkı ile ayrılıyorlar. Ulus 

sevgisini daha çok kazanmak için, hepimiz feyizli bir yarış duygusu ile ça-

lışacağız. 

Ulu önderimiz Atatürk’ün sevgileri, eyi dilekleri ve her zorluğa yetişen 

kurtarıcı ve yapıcı uyanıklığı sizinle beraberdir. 

C.H. Partisinin dördüncü büyük kurultayı kapanmıştır.” 

SONUÇ  

Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti süresi boyunca toplanan 

kongreleri partinin teşkilatlanmasında ve ideolojik bir bütünlüğe ulaş-

masında çok önemli roller üstlenmişlerdir. Bu sebeple parti yönetimi, 

kongrelere ayrı bir önem atfetmiştir. Aynı hassasiyet Dördüncü Büyük 

Kurultay’da da korunmuştur. Bu çerçevede Parti Umumî İdare He-

yeti, kurultayın faaliyetleri hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi 

hususunda ayrıca özen göstermiştir. Hazırlamış olduğu bir programla 

basın kuruluşlarına bu yönde ödevler yüklemiştir.  

Parti Umumî İdare Heyeti’nin basından talepte bulunduğu istek-

ler doğrultusunda bu çalışmanın konusunu oluşturan Akşam, Cum-

huriyet, Kurun ve Ulus gazeteleri, öncelikle Ankara’da ve yurt gene-

linde kurultay için yapılan hazırlıkları aktarmışlardır. Bu bağlamda 

kent meydanlarının bayraklarla donandığını, kurultayın toplanacağı 

TBMM binası önünde ilerleyişi temsil eden bir heykel inşa edildiğini, 

Atatürk’ün konuşmasını yayınlamak üzere kentin önemli noktalarına 

hoparlörlerin kurulduğunu ve bütün bu hazırlıkların bir bayram se-
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vinci içinde gerçekleştirildiğini aktarmışlardır. Bunun yanında özel-

likle Ulus ve Cumhuriyet gazeteleri bir yandan CHP’nin ayrıntılı bir 

tarihçesini sayfalarına taşımışlar diğer yandan da CHP Genel Sekre-

teri Recep Peker’in parti kurultayının önemini vurgulayan radyo ko-

nuşmasını aktarmışlardır. 

İncelemeye konu olan gazeteler, kurultayın çalışmalara başlama-

sından sonraki gelişmeleri aktarırken öncelikle Atatürk’ün konuşma-

sını ve bu konuşmada da onun Türk -Sovyet dostluğunun öneminin 

altını çizen ve Türkiye’nin dünya barışına katkıda bulunan bir ülke 

olduğu ifade eden cümlelerini ön plana çıkarmışlardır. Daha sonra 

çalışmalara başlayan Hesap Komisyonu, Nizamname ve Program Ko-

misyonu ile Dilek Komisyonun faaliyetleri hakkında bilgi vermişlerdir. 

Bunun yanında özellikle Ulus gazetesi partinin yeni nizamnamesini ve 

programını tam olarak yayınlarken Cumhuriyet gazetesi programın 

iktisadi konularla ilgili bölümlerini öne çıkarmıştır. Parti programının 

görüşülmesi esnasında Genel Sekreter Recep Peker’in yapmış olduğu 

konuşmaya bütün gazeteler yer verirken Akşam gazetesi, bu konuş-

mayı Türkiye’de bir sınıf mücadelesi olmayacak vurgusuyla aktarmış-

tır. Özellikle Cumhuriyet ve Ulus gazeteleri Dilek Komisyonu’nun ku-

rultaya sunmuş olduğu rapor hakkında gerçekleşen görüşmeleri ay-

rıntılı olarak haberleştirilmiştir 

Akşam, Cumhuriyet, Kurun ve Ulus gazetelerinin kurultayda ya-

şanan gelişmeleri gün gün aktarmalarından daha da önemli olan hu-

sus; Asım Us, Falih Rıfkı Atay, Necmettin Sadak ve Yunus Nadi gibi 

köşe yazarlarının değerlendirmeleridir. Söz konusu aydınlardan Yu-

nus Nadi, öncelikle Türkiye’deki tek- parti sisteminin farklılığını vur-

gulamak bağlamında CHP’nin tarihsel meşruiyetini Türk Kurtuluş 

Savaşı’ndan aldığını belirterek diğer devrimlerden farklı bir biçimde 

herhangi bir sınıfın çıkarını değil ulusun bütünün menfaatini gözetti-

ğini ifade etmiş ve partiyi ulusla özdeşleştirmiştir. Yine özgünlüğü 

vurgulamak bağlamında Asım Us, Türk tek-parti sisteminin hiçbir za-

man çoğulcu demokratik bir tavrı ya da geniş bir tartışma ortamını 
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ortadan kaldırmadığını beyan etmiştir. Bunun yanında Necmettin Sa-

dak, CHP’yi kuran kadroların aynı zamanda yeni Türkiye’yi kuran 

kadrolar olduğunun altını çizerek parti-devlet bütünleşmesinin meşru 

zeminini kurmaya çalışmıştır. 1935 CHP Kurultayı, 1929 ekonomik 

bunalımın Türkiye’yi de yoğun olarak etkilediği bir dönemde toplan-

mıştır. Bu sebeple kurultayda iktisadi konular öne çıkmıştır. Bu bağ-

lamda Yunus Nadi ve Falih Rıfkı Atay, yeni programı tahlil ederlerken 

Altı Ok içinden özellikle halkçılık ve devletçilik ilklerine eğilmişler ve 

söz konusu bu iki prensibi dünyayı sarsan bir buhran ortasında Tür-

kiye’nin ekonomik modernizasyonunu tamamlayacak bir değer olarak 

nitelemişlerdir. 
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EKLER 

EK-I. 9 Mayıs 1935’te toplanacak 4. Kurultay için Parti Umum 

İdare Heyetince Hazırlanan Program 
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EK-2. Cumhuriyet -9 Mayıs 1935. 
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EK-3. Cumhuriyet -10 Mayıs 1935. 
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