
hükümet tarzı. 1 O Ocak 1921 tarihli teş
kilat-ı esasiyye kanunu ile düzenlendi. 
Milli Mücadele zaferle neticelendikten 
sonra 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan 
edildiği gün Türkiye Büyük Millet Mecli
si teşkilat-ı esasiyye kanununun bazı 

maddelerini değiştirdi. 12. maddeye gö
re cumhurreisi tarafından seçilecek olan 
başvekil diğer vekilieri belirleyecekti. 20 
Nisan 1924 tarihli anayasada bu hüküm 
44. maddede aynen kalmış. 45. madde
de de İcra Vekilieri Heyeti'ne başvekilin 
başkanlık edeceği açıklanmıştır. 1 O Ocak 
194S'te anayasanın dili sadeleştirilince 
başvekil unvanı "başbakan"a çevrilmiş

tir. 1961 ve 1982 anayasalarında başba
kanın görev. yetki ve sorumlulukları çe
şitli maddelerde belirtilmiştir. 
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İspanya'nın 

L 
Extremadura bölgesinde bir şehir. 
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Aynı adlı ilin merkezi olan Batalyevs 
(bugünkü Badajoz), Portekiz sınırının ya
kınında Vadi Ane (Guadiana) ırmağının gü
ney kıyısında kurulmuştur. ispanya ile 
Portekiz arasında stratejik bakımdan 
önemli bir mevkide bulunan şehir, Mad
rid 'i Lizbon· a bağlayan ana yol üzerin
de ticaret, turizm ve sanayi merkezidir. 
1982 sayımına göre nüfusu 1 02.61S'tir. 

Romalılar zamanında Pax Augusta ve
ya Butoa adlı bir köy olan Batalyevs Got
lar zamanında Roma Krallığı idaresin
deki Merida (Maride) şehrine bağlı bir 
bölge idi. islam'ın ilk devirlerinde Endü
lüs'ün batı kısmının merkezi oldu ve ei
Beşernel adıyla anıldı. Batalyevs isminin 
müslümanlar tarafından kullanılışı, Ab
durrahman b. Mervan ei-Ciliki'nin Mu-

hammed b. Abdurrahman ei-Evsat'a baş 
kaldırıp bölgeye hakim olduğu zaman 
ortaya çı ktı (26ı 1 875). Batalyevs Ciliki 
zamanında şehir haline gelecek şekilde 
yeniden imar edildi; etrafı surıarla çev
r ildi ve ortasına bir cami yapıldı. Bu dö
nemde parlak bir hayat yaşayan şehir 
bölgenin merkezi oldu. Ciliki'nin ölümün
den sonra onun soyundan gelen üç emir 
peşpeşe bölgenin yönetimini ellerinde 
tuttular. 317 (929) yılında Endülüs Erne
vi Ha lifesi lll. Abdurrahman (9 ı 2-961) Ba
talyevs'i Kurtuba Devleti'nin toprakları
na kattı ve birçok bina inşa ederek şeh
rin gelişmesini sağladı. 

Endülüs Emevileri'nin zayıflamaya baş
lamasıyla ll. Hakem'in kölesi Sabür es 
Saklebi Kurtuba'da ayaklanarak Batal
yevs dahil bütün batı bölgesini hakimi
yetine aldı (403 / 10 1 2-ı3) Onun ölümün
den (4 ı 3 / 1022) sonra ise bölgeyi Ser
beri Miknase kabilesinden İbnü'I-Efias 
lakabıyla anılan Abdullah b. Muhammed 
b. Mesleme (1022-1045) ele geçirdi ve Ef
tasiler Emirli ği 'ni kurarak (4ı8/ ı 027) Ba
talyevs'i bu emirliğin merkezi yaptı. Ölü
münden sonra emirlik, alim ve cesur bir 
kimse olan oğlu Ebü Bekir Muhammed 
ei-Muzaffer'in (1045-1068) yönetimine 
geçti. Tarih ve edebiyat sahalarında ei
Muzafferi lakabıyla elli bölümlük bir ki
tap yazan Ebü Bekir Muhammed bölge
de Efiasiler Emirliği ' ni güçlendirdi. Onun 
vefatı üzerine Batalyevs iki oğlu Yah
ya ve Ömer arasındaki kavgalara sahne 
oldu. Bu kavgalar Yahya'nın ölümüyle 
(473 / 1081) sona erince bölgenin haki
miyeti Mütevekkil diye bilinen Ömer'in 
eline geçti. Mütevekkil emirliğin merke
zi haline getirdigi Batalyevs'i güzel ve 
büyük binalarla imar etti. Şehir onun za
manında ilim ve sanat merkezi oldu. Mü-

Batalyevs 

.. 

BATALYEVS 

tevekkil'in hakimiyeti 1094 yılına kadar 
devam etti. Bu tarihte Mütevekkil şehri 
kuşatan Murabıtlar karşısında güçsüz 
kalınca Portekiz Kralı VI. Alfonso'dan yar
dım istedi. Ancak bu hareketi Batalyevs 
halkını kızd ı rdı ve halk şehri Murabıt
lar'a teslim etti. Murabıt kumandanı Sir 
b. Ebü Bekir'in Mütevekkil ile ailesini öl
dürtmesiyle Efiasiler'in hakimiyeti sona 
erdi (ı 094) Murabıtlar'ın hakimiyetin
den sonra bölge, Endülüs'ü ele geçiren 
Muvahhidler'in idaresine girdi ve bu dö
nemde Batalyevs, Portekiz ve Kastilyalı
lar'ın saldırılarına karşı bir set durumu
na geldi. 1228'de Portekiz Kra lı VII. Al
fonso'nun şehri kuşatıp ele geçirmesiy
le müslümanların buradaki hakimiyeti 
de son bulmuş oldu. Portekizler'in eli
ne geçtikten sonra müslümanların ço
ğu bölgeyi terketmek zorunda kaldı ve 
iskan edilen yerliler le şehir tekrar hıris
tiyanlaştırıldı. 

idrisi'nin naklettiğine göre müslüman
ların hakimiyetinde bulunduğu sürece 
Batalyevs düzenli sokaklara, sağlam ka
lelere sahip marnur bir şehirdi; ayrıca 
müslümanlar Vadi Ane nehri kıyısında 
da yüksek bir kale inşa etmişlerdi (42ı 1 
1030). Şehirde yapılan birçok camiden 
günümüze sadece İbn Şübük Mescidi 
ulaşmıştır; surlar ise harabe halindedir. 
Batalyevs'te İslam hakimiyeti sırasında 
pek çok alim yetişmiştir. Bunlar arasın
da en önemlileri İbnü's - Sid ei -Batalyev
si (ö 521 1 1 ı 27) ile Ahmed b. Muham
med b. İbnü'I-Ariz ei-Bekri'dir (ö . 62ı / 
ı224). 
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