BAVENDTLER
Gazi Kur'a Kalesi ' ne çekildi. Bu arada
İsmaililer de Savendi topraklarına birçok akınlar yaptılar. Çocuğu olmayan Il.
Şah Gazi. askeri kuwetlerin idaresini
kendi yetiştirdiği ve en güvendiği adamı Rıza Hüseyin ei -Aievfye vermişti. Ancak Rıza Hüseyin çok geçmeden Il. Şah
Gazi'yi öldürdü (Şewal606 / Nisan 1210).
Bu suretle Mazenderan tamamen Harizmşahlar ' a bağlandı ; böylece de Bavendiler'in İspehbediyye kolu sona ermiş
oldu.
Zahir-i Faryabi ve İma di gibi şairler bu
aile mensuplarını ve devlet ileri gelenlerini övmüşlerdir.
3. Kinhilıiyye. İran'ın Moğol hakimiyetine girmesinden sonra ortaya çıkan bu
kolun ilk hükümdarı , Ebü'I-mülük lakabını taşıyan Hüsameddin Erdeşir b. Kinhar idi. Erdeşir, Moğol istilası sonucunda ortaya çıkan karışık dönemden sonra Taberistan'da halkın ileri gelenleri tarafından hükümdar seçildi. İlk iş olarak
dışarıdan gelecek tehlikelere karşı devlet
merkezini Sari'den Amül'e nakletti ve
ülkesinde Moğol tahribatının izlerini yok
etmeye çalıştı. Ölümünden sonra yerine oğlu Şemsülmülük Muhammed geçti.
Ş emsülmülük Badüsbaniler ile Girdküh
Kalesi kuşatmasına katıldı. Ancak Abaka ' nın emriyle öldürüldü. Kardeşi Alaüddevle Ali zamanında Moğollar Taberistan'a tamamen hakim oldular. Bu dönemde hanedan mensupları Moğollar'la
birkaç defa savaştılarsa da başarı kazanamadılar ve Badüsbaniler'e sığındılar.
Yezdicerd b. Şehriya r zamanında Taberistan'da huzur ve güven sağlandı. Amül
yeniden imar edildi. Bu dönemde şehir
de yetmiş medresede ders verilmekteydi. Bundan sonraki hükümdarlar zamanında Savendiler hanedam artık bir çöküş devresine girdi. Nitekim hanedanın
son hükümdan olan Fahrüddevle Hasan'ın devlet ileri gelenlerinden Kiya Celal Ahmed'i öldürtmesi ve devlet idaresini öldürülen şahsın mensup olduğu ailenin rakibi Kiya Cuab ailesine vermesi, bu
iki aile arasında daha önce var olan düş
manlığı körükledi. Mazenderan'da karı
şıklıklar meydana geldi. Fakat bir müddet sonra bu iki aile aralarında anlaşa
rak Amül alimleri ve fakihlerinden aldık
ları fetva ile Fahrüddevle Hasan ' ı öldürdüler (27 Muharrem 750 / 17 Nisan 1349).
Böylece Savendiler hanedam sona ermiş oldu.
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Fransız papazları

Dayısı Mustafa Şevket'in tesiriyle siyasete ilgi duydu ve gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne girdi (ı 907) Il. Meş
rutiyet'in ilanından sonra cemiyet İtti
hat ve Terakki Fırkası ' na dönüştürülün
ce önce Bursa şubesi , daha sonra da İz
mir şubesi başkanlığına getirildi. Balkan Harbi ve I. Dünya Savaşı yıllarında
İzmir'de görev yaparken pek çok eğitim,
kültür ve ekonomi tesislerinin kurulmasında hizmeti geçti. Dr. Nazmi Bey ve
Vali Rahmi Bey'le birlikte Halka Doğru
Cemiyeti'ni kurarak Halka Doğru Mecmuası ' nı çıkardı (1 Şuba t 1919) ve bu
dergide Turgut Alp imzasıyla bazı yazı 
lar yazdı.

Mütareke'den sonra. İzmir'de bir kı
Ermeniler'in göçe zorlanmasından
sorumlu tutularak Divan-ı Harb- i Mahsüs'ta sorguya çekiidiyse de serbest bı
sım

rakıldı. Düşmana karşı halkın teşkilat

Iandınidığı Redd-i İlhak ve Müdataa-i
Hukük-ı

Osmaniyye cemiyetlerinde göEge bölgesinin Yunanlılar tarafından işgal edilmesini önlemek ve
halkı düşmana karşı harekete geçirmek
için izmir'i terkederek Ödemiş'in köylerine gitti ve kıyafet değiştirip önce efe,
sonra hoca kıyafetiyle halk arasına karıştı. Yörük Ali Efe, Demirci Efe ve Gökçen Hüseyin Efe gibi kişilerin yanında
bulundu. Galib Hoca adını alıp hoca kisvesiyle Ödemiş, Aydın ve Akhisar çevrerev

yaptı.

_j

BAYAR, Celal
(1883- 1986)

L

Türkiye Cumhuriyeti'nin
üçüncü cumhurbaşkanı .

_j

Bursa'ya bağlı Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğdu (15 M ayı s 1883) Ailesi 93 Harbi'nde Plevne'den buraya gelip
yerleşmiştir. Babası ilmiyeden Abdullah
Efendi, annesi Emine Hanım' dır. İlk ve
orta öğrenimini, Umurbey'de başöğret
menlik ve bir ara Gemlik müftülüğü görevlerinde bulunan babasının yanında
yaptı. Önce Gemlik Reji İdaresi'nde ve
mahkeme kaleminde, daha sonra Bursa'da Ziraat Bankası'nda çalışmaya baş
ladı. Ardından Deutsche Orientbank'ta

Celal
Bayar

Milli
Mücadele'de
Galib
Hoca
adıyl a
a nı l dı ğı
yı l l ard a

BAYAR, Celal
sinde halkın düşmana karşı silahlı mücadelesinde rol oynadı. Balıkesir Kongresi sırasında Akhisar Millf Cephesi tarafından millf alay kumandanı olarak tayin edildi (28 Haziran 1919).
1919 yılında yapılan son Osmanlı Mebusan Meclisi seçimlerinde Saruhan (Manisa) mebusu seçildi ve meclisteki konuş
malarıyla dikkati çekti. 13 Mart 1920'de yaptığı ve Kuva-yi Milliyeciler'i övdüğü konuşmasından sonra istanbul'dan
ayrıldı; önce Bursa'ya, oradan da Ankara'ya giderek yeni açılan Türkiye Büyük
Millet Meclisi'nde yine Saruhan mebusu
olarak görev yaptı. Buradaki kon uşma
larıyla da dikkati çekti. Önce İktisat Encümeni'ne mazbata muharriri seçildi, kı
sa zaman sonra da İktisat vekiline vekalet etti (Mayıs 1920). 27 Şubat 1921 'de
İktisat vekaletine asaleten tayin edildi,
14 Ocak 1922 tarihine kadar bu görevde kaldı. Bir ara Hariciye vekiline vekalet etti. ı. Lozan Konferansı'na gönderilen heyette iktisat müşaviri olarak bulundu.
1.923'te Anadolu ve Rumeli Müdataa-i
Hukuk Cemiyeti'nin adayı olarak İzmir'
den milletvekili seçildi ve 6 Mart 1924'ten 20 Temmuz 1924'e kadar yeni kurulan Mübadele imar ve İskan Vekaleti'nde vekillik görevinde kaldı. Türkiye
İş Bankası'nı kurmakla görevlendirilmesi üzerine vekiliikten ayrılarak 1932 yılı
na kadar kurduğu bankanın genel müdürlüğünü yaptı. 9 Eylül 1932'de tekrar
İktisat vekilliğine getirildi ve başbakan
lığa tayin edildiği 1937 yılına kadar bu
görevde kald ı. Soyadı kanununun çıkma
sı üzerine Atatürk tarafından kendisine
Bayar soyadı verildi. İktisat vekilliği sı
rasında beş yıllık sanayi planlarının hazırlanması ile takip edilen devletçi iktisat politikası çerçevesinde çeşitli kamu
iktisadi teşekküllerinin kuruluşunu gerçekleştirdi.

25 Eylül 1937'de İsmet İnönü'nün baş
üzerine önce vekaleten, bir süre sonra da asaleten bu
göreve getirildi. Atatürk'ün ölümü üzerine İsmet İnönü cumhurbaşkanı seçilince (ll Kasım I 938) başbakanlıktan istifa
ettiyse de yeni cumhurbaşkanı başba
kanlık görevini yine ona verdi. Bayar'ın
ikinci başbakanlığı kısa sürdü ve 25 Ocak
1939'da görevinden istifa etti. ll. Dünya Savaşı yıllarında siyasi faaliyeti sınır
lı kaldı, sadece sıradan bir Cumhuriyet
Halk Partisi milletvekili olarak mecliste
bulundu. 1945 yılı bütçe görüşmelerin
de ortaya çıkan muhalefet hareketinin

başında

te

bulunan Celal

Bayar'ın

meclisyan-

yaptığı konuşma basında geniş

kılar uyandırdı. Cumhurbaşkanı İsmet
İnönü'nün 19 Mayıs bayramında yaptığı
konuşmasında söylediği, "siyaset ve fikir hayatında demokrasi prensiplerinin
daha geniş bir ölçüde hüküm süreceği"
sözlerinden cesaret alan Bayar ve arkadaşları (F. Köprülü, A. Menderes ve R.
Kora ltanı 7 Haziran 1945'te Cumhuriyet
Halk Partisi meclis grubuna verdikleri
"dörtlü takrir"le kanunlarda ve parti tüzüğünde bazı

değişiklikler yapılmasını

istediler. Dörtlü takririn Cumhuriyet Halk
Partisi meclis grubunda sert tartışma
lardan sonra önerge sahipleri dışındaki
lerin oylarıyla reddedilmesinden sonra
Köprülü ve Menderes'in partiden ihraç
edilmeleri üzerine Bayar önce İzmir milletvekilliğinden (28 Eylül ı 945), ardından
da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa
etti (3 Aralık 1945)
Arkadaşlarıyla birlikte yeni bir parti
kurma çalışmalarına başlayan Bayar, Ata türk ilkelerinden taviz vermemek. irticaya kaçmamak ve dış politikada polemiklere girmernek konularında İnönü ile mutabakata vardıktan sonra 7 Ocak 1946'da Demokrat Parti'yi kurdu ve bu partinin genel başkanlığına getirildi. Programı liberalizme ve demokrasiye dayandı
rılan Demokrat Parti, henüz bütün yurtta teşkilatıanmadan Cumhuriyet Halk
Partisi 21 Temmuz 1946'da erken genel
seçimlere gidince ancak altmış bir milletvekili çıkarabildL Bayar istanbul'dan
milletvekili seçildi. 1946-1950 döneminde mecliste ana muhalefet partisi baş
kanı olarak görev yapan Bayar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin takip ettiğ i dış politikayı tasvip edip desteklediği halde iç
politika konularında çok sert bir muhalefet yaptı . 1946 seçimlerine hile karış
tıran Cumhuriyet Halk Partisi'ni her gittiği yerde halka şikayet ederek hürriyet

bakanlıktan ayrılması

Celal Bayar

cum hurba şkanlığı y ıllann da

ve demokrasi konularını işleyip ısrarla
seçim güvenliği istedi; seçim kanunları
nın değiştirilmesini ve seçimlerin yargı
denetiminde yapılmasını savundu. 7-11
Ocak 1947'de toplanan Demokrat Parti
I. Kongresi'nde kabul edilen ve anayasaya aykırı anti demokratik kanunların
kaldırılması, seçimlerin yargı denetiminde yapılması ve cumhurbaşkanlığının
parti başkanlığından ayrılması gibi temel istekleri dile getiren "hürriyet misakı "nı Bayar ve arkadaşları her yerde
dile getirmeye çalıştılar. Bu dönemde
Bayar'ın üzerinde durduğu konulardan
biri de Demokrat Parti'nin bir "muvazaa
partisi" olmadığı hususudur. Bayar ve
arkadaşları mevcut anayasayı savunuyor ve onun uygulanmasıyla anayasaya
aykırı kanunların kaldırılmasını istiyorlardı.

14 Mayıs 1950'de yapılan genel seçimlerde Demokrat Parti dört yıllık muhalefetten sonra ezici bir çoğunlukla
meclise girince Türk siyasi tarihinde ilk
defa halkın oylarıyla iktidar değişmiş
oldu. Celal Bayar 22 Mayıs 1950'de Türkiye'nin üçüncü cumhurbaşkanı seçildi
ve partinin genel başkanlığından ayrıl
dı. 27 Mayıs 1960 ihtilaline kadar 1954
ve 1957'de yeniden seçilerek bu görevde kaldı. Demokrat Parti'nin genel baş
kanlığından resmen ayrılmış olmakla beraber hükümetin iç ve dış politikasının
belirlenmesinde etkili oldu ve bundan
dolayı muhalefet tarafından sık sık eleş
tirildL
Türkiye'nin 1950-1960 dönemine damgasını vurmuş olan Celal Bayar, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra hükümet üyeleri ve Demokrat Parti milletvekilleriyle birlikte tutuklanarak vatana
ihanet. anayasayı ihlal, Türk halkını iç
savaşa sürüklemek, Türkiye'nin bir kıs
mını Rusya'nın egemenliğine bırakmak

gibi suçlarla itharn edilip Yassıada'da
yargılandı. Mahkeme. Bayar dahil on beş
Demokrat Parti üyesini ölüm cezasına
çarptırdı (15 Eylül 196 I) Fakat bunlardan sadece Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idamları Millf Birlik Komitesi tarafından onaylanırken Bayar'ın cezası yaşlılığı sebebiyle müebbet hapse çevrildi. 7 Kasım
1964'e kadar Kayseri Cezaevi'nde kalan
Bayar sağlık sebebiyle serbest bırakıl
dı. Bundan sonra eski Demokrat Partililer'in siyasi haklarının geri verilmesi için
mücadele etti. 1968'de Bizim Ev adıyla
bir kulüp kurdu. 1973 seçimlerinde Demokratik Parti'ye destek verirken 1975'-
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ten sonra Adalet Partisi'ni destekleyen
bir tutum takındı. 12 Eylül 1980 sonrası askeri yönetimi ve 1982 anayasasını
savunan Bayar 103 yaşında istanbul'da
öldü (22 Ağustos I 986) Devlet töreni yapılmak üzere Ankara 'ya götürülen naaşı,
yine devlet töreniyle doğduğu köy olan
Umurbey'de toprağa verildi.
Atatürk konusunda son derece hassas olan Bayar, düşünce ve inanç hürriyetine büyük sınırlamalar getiren Türk
ceza kanununun 163. maddesine 1949'da bazı ilavelerin yapılması sırasında zamanın Cumhuriyet Halk Parti'li başba
kanı Şemsettin Günaltay'la iş birliği yapm ı ş, ülkede irtica tehlikesi olduğu konusunda onu ikna etmiştir. "Atatürk' ü
sevmenin milli bir ibadet olduğunu " daha
1930'larda söylemiş ve bunu zaman zaman tekrarlamıştır. Nitekim istiklal mahkemelerinin kapatılması gerekçe gösterilerek onun gayretleriyle 1951 yılında
Atatürk'ü koruma kanunu çıkarılmıştır.
Bayar'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin jandarma ve bürokrat baskısına dayanan
tek parti yönetimine son verilmesi yönündeki gayretleri, hürriyet ve demokrasiye yönelmesi halk tarafından memnunlukla karşıianmış olmakla beraber
din ve düşünce hürriyetleri konusunda
izlediği politika tasvip edilmemiştir. Bayar esas itibariyle demeçlerinde ve mitinglerde din konusuna pek değinme
miştir. Demokrat Parti genel başkanı
sıfatıyla 1S Nisan 1946'da müteşebbis
heyeti başkanlığına gönderdiği bir yazı
da laiklik meselesinden asla söz edilmemesini istemiş, 1 Şubat 1948'deki Yozgat konuşmasında her ana babanın evlatlarma din dersi vermekte serbest olduğunu belirtmiştir. Nisan 1949'da partinin Bursa il kongresinde yaptığı konuşmada din ve laiklikle ilgili görüşlerini
ise şöyle açıklamıştı r. " ... Evet biz müslümanız ve müslüman olarak kalacağız .
Şunu ehemmiyetle ve ısra rla tekrarlamak isterim ki laiklik prensibi buna asla mani değildi r. Bugün bizi inandığımız
gibi ibadet etmekten meneden hiçbir
kimse yoktur. Ve hiçbir zaman da olmayacaktır". Bazı gazetelerin (mesela Hürriyet, 4 Nisan 1949) Bayar ' ın Bursa'daki
bu konuşmasım "Türkiye'de şeriatı ve
irticayı yaşatmayacağız" şeklinde yazmaları ve bizzat kongrede bulunanların
da Bayar'ın bunu açıkça söyl ediğini belirtmeleri (b k. Sebflürreşad, ll, 217-222,
265-269, 341-349) büyük tartışmalara sebep olmuş, ancak Bayar bu sözleri söylemediğini ifade ederek tekzipte bulun.muştur.
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Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin
ilkokullarda isteğe bağlı olarak din derslerinin okutulması ve bir ilahiyat fakültesinin açılması çalışmaları karşısında
Demokrat Parti'nin ses çıkarmaması üzerine gelen eleştirilere Bayar, dini tedrisat işinin uzmanlar tarafından hazırla 
nacak bir programa göre yapılması gerektiği cevabını ve rmiştir. Ayrıca onun
cumhurbaşkanlığı döneminde radyoda
dini program yayımlama serbestliğinin
getirilmesi (5 Temmuz 1950) ve imam-hatip okullarıyla ( 1951) istanbul'da Yüksek
islam Enstitüsü'nün açılması ( 1959) müslüman halk arasında memnuniyet uyandırmıştır. Bunun yanında ezanın Arapça okunması yasağının kaldırılmasına
karşı olan Bayar, Başbakan Adnan Menderes'in istifaya teşebbüs etmesine kadar varan kararlı tutumu ve kamuoyunun baskısı üzerine yasağın kalkmasını
onaylamaya mecbur kalmıştır ( 16 Haziran 1950) Aynı dönemde 163. maddeye
muhalefet ettikleri gerekçesiyle pek çok
samimi müslümanın takibata uğrama
sı. devamlı bir irtica tehlikesi üzerinde
durulması da hoş karşılanmamıştır.
ll. Dünya Savaşı sonrasındaki şartlar
da oluşturulan dış politikayı daha da ileriye götürerek takip eden Bayar, Kore'ye
asker gönderilmesi, NATO 'ya girilmesi,
Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyetler Birliği 'n i güneyden kuşatmak amacına yönelik politikasının sonucu ortaya çıkan Bağdat Paktı'nın kurulmasın
da Türkiye'nin aktif rol aynaması ; Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasın
da "üçlü pakt"ın imzalanması gibi konularda etkili olmuştur. Petrol kanunu,
yabancı yatırımları teşvik kanunu gibi
Türkiye'yi yabancı sermayesine açan ka nunlar onun döneminin ürünüdür. Takip ettiği Batı yanlısı dış politika çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri, Libya, Batı Almanya, Afganistan, Ür dün,
İtalya, Lübnan. İran, Pakistan. Yunanistan ve Yugoslavya 'yı değişik tarihlerde
resmen ziyaret eden Bayar' a Amerika
Birleşik Devletleri, Yugoslavya ve Pakistan'da fahri doktora payeleri verilmiş
tir. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'yle imzaladığı askeri, ekonomik, siyasi ve kültürel konulardaki çok sayıda
ikili antlaşmanın ekseriyeti Bayar döneminde imzalanmış olup çoğu meclisin
onayından geçmemiştir. Türkiye'yi kü-.
çük bir Amerika haline getirmek onun
en büyük idealiydi.
Celal Bayar'ın Millf Mücadele yılların
daki hatıralarını anlatan sekiz ciltlik Ben

de Yazdım (İstanbul ı 965 - 1972) adlı eserinden başka Atatürkten Hatıralar (İs
tanbul 1955), Atatürk Metodolojisi ve
Günümüz (İstanbul 1969) ve Başvekilim
Adnan Menderes (der. İsmet Bozdağ , İs
tanbul 1986) adlı kitapları vardır. Ayrıca
siyasi demeç ve nutukları Özel Şahingi
ray tarafından toplanarak yayımlanmış
tır

(Celal Bayar'ın Söylev ve Demeç/eri
1920-1953 [Ankara 19541 ; Celal Bayar 'ın
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Kuruluşundan İktidara Kadar Politik Konuşmalar IAnkara 19561; Celal Bayar ' ın
Söylev ve Demeç/eri 1933 -1955 D1ş Politika [Ankara 1956])
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Kaşgarlı Mahmud Divanü Lugö.ü'tTürk'te Oğuz boyları listesinde Hayatlar' a dokuzuncu sırada yer vermiş ve
damgasının şeklini de göstermiştir. Fahreddin Mübarekşah'ın Türk ve Oğuz boyları listesinde de Bayatlar zikredilmiş
tir. Reşidüddin ise listesinde Bayat'ı Bozak boyları arasmda saymış ve boyun
adına "devletli ve nimeti bol" şeklinde
mana vermiştir. Yine aynı müellif Ba-

