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ÖZET 
 

1914-1918 Yılları arasında yaşanan 1.Dünya Savaşı Sonrası Mondros 

Mütarekesi’ni imzalayan Osmanlı Devleti, fiilen ve hukuken sona ermiştir.İtilaf 

Devletleri, mütareke şartlarına dayanarak Anadolu topraklarını işgal etmeye 

başlayınca Mustafa Kemal Paşa liderliğinde Milli Mücadele başlamıştır. 

 

         Milli Mücadele hem düşmana karşı hem de milli iktisadi sistemi oluşturmaya 

yönelik yapılmıştır.Osmanlı Devleti’nin bünyesinde uzun yıllardır verilen ekonomik 

tavizler nedeniyle bir hayli geri kalmış olan devletin kalkınabilmesi için milli 

ekonominin oluşturulması öncelikli mesele olmuştur. Bunun içinde Türkiye’nin 

tarıma dayalı ekonomisinin yanında sanayileşmesinin de önemi ortaya konmuştur. 

 

         Atatürk’ün, en güvendiği isimlerden biri olan Celal Bayar’ın büyük ölçüde bu 

görevi üstlenmesi ve birçok faaliyette bulunması milli iktisadi sistemin 

oluşturulmasında ve kısa sürede önemli işler başarılmasında oldukça etkili olmuştur. 

Çalışmamız Milli Mücadele’nin başlangıcından itibaren ve Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin kurulması ve sonrasında, Celal Bayar’ın Kurtuluş Savaşı’nda, Milli 

Ekonominin kurulmasında gösterdiği çabayı konu edinmiştir. 

 

        Anahtar Kelimeler: Atatürk, Celal Bayar, Milli Mücadele, Ekonomi, Şark 

Raporu. 

 

 

                                                      

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

SUMMARY 

 

The Ottoman Empire, which signed Mondros Armistice after The First World War 

taking place between the years 1914-1918, ended actually and legally. When 

Entente States began to invade Anatolia based on the armistice conditions,National 

Struggle began under the leadership of Mustafa Kemal Pasha. 

 

         National Struggle was made against both the enemy and the creation of the 

national economy. Because of economic concessions which were given within the 

Ottoman Empire for many years, the creation of the national economy the country 

that had a great deal remains to be developed back was a priority matter. For that 

purpose,besides Turkey's agriculture-based economy, the necessity of 

industrialization was demonstrated. 

 

         Celal Bayar’s undertaking this task and having a lot of activity was 

instrumental in the creation of important work to be accomplished in a short period 

ofnational economy. Celal Bayar was one of the most trusted names by Ataturk. Our 

study aimed to assert Celal Bayar's endeavors in establishing the National Economy 

since the beginning of National Struggle and the establishment of the Republic of 

Turkey and afterwards. 

 

        Keywords: Atatürk, Celal Bayar, National Defense, Economy, Oriental 

Report 
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GİRİŞ 

 

                         SAĞIN KÖKENİ VE TÜRKİYE’DE SAĞIN GELİŞİMİ 

 

İhtilalden sonra gerçekleşen Fransız Ulusal Meclisi’nin ilk toplantısında 

Başkan’ın sağ tarafındaki koltuklarda; Kralın yanında olanlar, sol taraftaki 

koltuklarda ise;  İhtilal yandaşları bulunmaktaydı. 

 

Başkan ve toplantıda söz alacak kişiler bu topluluklara "sağ kanattakiler" ve 

"sol kanattakiler" ifadesiyle seslenmiştir. 1791 yılında Ulusal Meclisin yerine Yasama 

Meclisi açıldığında anlaşmazlıklar ve fikir ayrılıkları sürdü. Sağ tarafta; Kral ve 

meşruti monarşi yandaşları, sol kanatta; Krala güveni olmayanlar, bağımsız ve 

eşitlik gibi düşünceleri destekleyen "yenilikçiler" ve bir takım "radikaller",orta tarafta 

ise; savunduğu bir şey olmayan, kendilerini ihtilale ait hisseden, fakat sağ taraftan 

alınan birtakım önerileri de savunan "ılımlılar" oturmaktadır. Sonraki zamanlarda 

içlerinde ayrılmalar olmuş, dengede farklılıklar oluşmuştur. Fakat Yasama 

Meclisindeki ilk farklılaşma, sağ-sol tartışmasının en önemlileri burada meydana 

gelmiştir. 

  

1870’li senelerde, Sanayi Devrimi’yle beraber oluşan işçi grubu da solu 

savunan aktörler içinde bulunmuş, bundan dolayı bu dönemde kiliseyi ve kralı 

desteklemeyen solda bulunan burjuva grubu sağ tarafa doğru yer değiştirmiştir. 

Farklı tarihi olgular sonunda şu anki zamana ulaşıldığında sağ ve sol taraf içinde 

kendilerini anlatanlar şu şekildedir: 

 

Sol kanat: Yenilikçiler, komünistler, sosyal liberalizm düşüncesini 

benimseyenler, sosyal demokratlar, yeşiller, sosyalistler, laikler, feministler, 

liberteryen sosyalistler, demokratik sosyalizm düşüncesini benimseyenler, özerklik 

yandaşları, anti-emperyalistler, anti-kapitalistler, anarşistler. 

 

Sağ kanat: Muhafazakarlar, gelenekselciler, liberaller, kapitalistler, yeni-

muhafazakarlar, yeni-liberaller, otorite yandaşları, monarşistler, teokratlar, 

milliyetçiler, faşistler, eskiyi benimseyenler. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde 

Kıta Avrupası'ndaki düşünceden ayrı olarak liberaller sol tarafta bulunmaktadır. 

Cumhuriyetçiler ve demokratlar olarak iki büyük partiye sahip olan ABD' de, en basit 

deyişiyle demokratlar liberal, cumhuriyetçiler muhafazakar olarak tanımlanırlar.  
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Mutlak monarşi, aristokrasi ve kilise yanlısı manasında sağcılık bazen 

milliyetçilik ile de birlikte bulunmuş ve ulusal yapının dayanıklılığı ve 

sürdürülebilirliğine önem vermişse de çoğunlukla liberal ve cumhuriyetçi bir meyille 

tutucu ve tepkisel monarşizme karşı olmuştur. Siyasal bir felsefe olan, sağcılığın 

önemi 18. yy’da Edmund Burke sayesinde oluşmuştur. Fransız ihtilali senelerindeki 

korku ve terörü büyük bir etki ile karşılayan Burke’e göre insanlar ilişkili olduğu 

kuruluşları bir anda bırakmamalıdır. Eğer kesinlikle bir farklılık isteniyorsa eski 

kuruluşlarda aşamalı olarak bozukluğun giderilmesi gerekmektedir. Burke eski 

kuruluşların yeni olanlardan daha faydalı olacağına inanmıştır. 

 

Çünkü Burke göre eskiler bilinendi, her zamanki gibiydi, onlara değer 

verilmeliydi.Yeni icatlar her ne kadar akla uygun ürün olursa olsun aynı tip bir his ve 

alışılmış birikim ortaya çıkarmadan başarısız sayılırdı. Büyük siyasi alışkanlıklar, 

daima kendi gelişimi için gerekli olan koşulları de içerisine barındırmaktadır. 

Yapılması gereken, geleneksel deneyimlerin yeni koşullara uydurulmasıdır. Bir 

devlet adamından istenen sanat da budur. 

 

Türkiye’de bu süreç nasıl değişti? Türkiye’de sağ ve sol kavramları 60’larda 

ortaya çıkmaya başladı. Ancak tarihsel süreçteki politikalar değerlendirildiğinde 

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Demokrat Parti, 

sağ görüşü yansıtıyor denebilir. Cumhuriyet Halk Partisi ise devletçi bakış açısıyla 

sol gibi belirlense de, aynı dönemde sert milliyetçi durumuyla da merkezde 

olduğunu ifade etmek mümkündür. 60’ların siyasi durumuna kadar CHP sol gibi 

görünse de aslında kesin olarak sol partisi değildir. 1960’lı yıllarda CHP önderi İsmet 

İnönü’nün devlette çoğunlukla öğrencilerde olmak üzere artan sosyalist solu 

sınırlandırmak ve parti içerisinde muhalefeti sakinleştirmek için söylediği “CHP 

ortanın solundadır.” açıklamasını yapmasıyla sağ ve sol terimleri siyasi dilimize 

açıkça girmektedir. O dönemin AP önderi Süleyman Demirel, bu konuyla ilgili 

açıklamayı “Ortanın solu, Moskova’nın yolu” diyerek eleştiriye açacaktır. Yeni 

oluşturulan sosyalist cemiyetlere karşılık olarak anti sosyalist yapıdaki İslamcı ve 

milliyetçi cemiyetlerle farklı gruplaşmalar oluşmuştur. CHP’nin solu açık bir şekilde 

benimsemesi siyasetteki rakibi Adalet Partisi’nin de sağı aynı şekilde 

benimsemesine neden olmuştur. Demirel, ilk önce İslamcı, milliyetçi gibi fikirlerle 

içerisindeki ayrılmalara karşı sağı birlikte tutmakta başarılı olmuş fakat 12 Mart 

Muhtırası’na gidilen süreçte partisi büyük zarara uğramıştır. Ferruh Bozbeyli 

önderliğinde partinin DP ardılı gibi elde edemediğini öne süren parti içinde 

muhalefet oluşturan 41 vekil AP’den ayrılarak Demokratik Partiyi açtılar. 
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Bu davranış ile o dönemde iktidarda bulunan parti zor şartlar içine girdi ve sonunda 

12 Mart Muhtırası ile hükümet yıkıldı. Bu güç zamanda İslamcılar da Necmettin 

Erbakan önderliğindeki Milli Nizam Partisi’ni kurdular. Bu ayrılmalar devlette sağı 

güçsüzleştirdi. 70’li yıllarda devlette tam bir kargaşa ortamı vardı. CHP’de yeni genel 

başkan seçilen Ecevit, partiyi tam olarak sol çizgiye ulaştırmıştı.  

 

Bu zamanda siyasi arenaya yeni çıkan eski devrimci asker Alparslan Türkeş’te 

Milliyetçi Hareket Partisi’ni açarak milliyetçilerin kendisine yönelmesini sağlamıştır. 

MNP’nin kapanmasıyla açılan İslamcı parti Milli Selamet Partisi, AP içerisinde 

bulunan İslamcılar için de bir seçenek oluşturmuştur. 

 

Sağdaki bu ayrılmalar CHP’ye fayda sağladı ve 1973’teki seçimden başarı sağlayan 

solun tek partisi oldu. Ancak tek olması iktidar için yeterli sayı sağlayamamıştır. 

Ecevit’in Erbakan’la yaptığı kısa süreli koalisyonundan sonra ayrılmalar belirgin hale 

gelmiştir.  

 

Bu koalisyon, Kıbrıs Harekatı’nda başarı sağlasa da,fikir ayrılıkları olmasıyla kısa 

zamanda bölündü. Demirel, sağdaki ayrılmaya ve partisinin gücünü yitirmesine 

karşın diğer sağcılarla yaptığı milliyetçi cephe davetiyle olumlu sonuç aldı ve 

böylece solun önüne geçti. Milliyetçi cephe koalisyonları 70’lerde önemli olduğunu 

gösterdi. Tek başına iktidar seçildiği zamanda başarılı ekonomik atılımlar da 

bulunmasına karşın aynı başarıyı milliyetçi cepheyle gösteremedi. 

 

Bunlara ilave olarak Demirel, iktidarı elinde tutabilmesi için İslamcıların ve 

milliyetçilerin ülkede yerleşmelerini gözardı etti. CHP ve AP arasındaki bu sürtüşme 

sokaklarda anarşiye hız kazandıran bir faktör oldu. AP, 1977 seçimlerinde 

kendinden ayrılan parçaların birtakımı geri getirilebilse de yine de sağda beraberlik 

oluşturulamadı. Buna karşı milliyetçi cephe koalisyonu Güneş Motel Olayı’na kadar 

sürdürüldü. Güneş Motel’de 11 AP’li vekilin bakanlık daveti ile CHP’ye geçmesi 

milliyetçi cepheyi yenilgiye uğrattı. Bu durumdan sonra güçleşen siyaset sokakları 

da etkisi altına aldı. Politik şiddet çok fazlalaştı. Siyaset, o kadar çözümsüz bir hale 

geldi ki, meclis cumhurbaşkanını bile seçemedi.  

 

Bu durumda yaşanan 12 Eylül Askeri Darbesi devlet siyaseti üzerinde büsbütün 

değişiklik meydana getirdi.  
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Darbe yaşandıktan sonra Demirel, Ecevit, Erbakan ve Türkeş’e siyasi yasak 

gelmesiyle Türk siyaseti değişik bir duruma geldi. 1983’te siyasi arenaya bu aralıkta 

giren Turgut Özal, Anavatan Partisi’ni açarak büyük bir başarı gerçekleştirdi. ANAP 

kendisini merkez partisi görse de liberal ve muhafazakar özellikleriyle tam bir 

merkez sağ partisi olmaktadır.  

 

1987 senesinde siyasi yasaklar ortadan kaldırılınca, Demirel’in yeni açtığı Doğru Yol 

Partisi ile aynı gruplara hitap eden ANAP arasında büyük bir yarış meydana 

gelmiştir. ANAP kentli gruplardan destek alırken, kırsal alan çoğunlukla DYP’ye 

yönelmiştir. Özal bu zamanda popülaritesini yitirmeye başladığını anlamıştır. 1989 

senesindeki yerel seçimde başına gelen büyük yenilgi, ona sanki ulusun bir uyarısı 

şeklindeydi. Özal, bu durumda çok fazla eleştiri altında cumhurbaşkanlığına aday 

oldu ve köşke çıktı. Özal cumhurbaşkanı olsa da siyasetten uzaklaşmadı. Yeni 

başbakan Yıldırım Akbulut’a devamlı müdahalelerde bulundu. Son olarak bu olay 

yüzden rahatsızlıklar, basında ve siyasi politikada çatlaklar oluştu. Parti içerisinde 

muhalefetin artmasına sebep oldu. 1991 kongresinde Mesut Yılmaz, Akbulut’un 

yerine geçerek genel başkan seçildi ve Özal’ın müdahalesi engellenmeye çalışıldı. 

 

Özal’ın cumhurbaşkanı seçilmesiyle DYP sağ tabanda ANAP’a karşı olarak üstünlük 

oluşturdu. 1991 seçimlerinden partisi birinci seçilen Demirel sol parti olan Erdal 

İnönü öndeliğindeki Sosyal Demokrat Halk Partisi ile koalisyon oldu. Bu olay 70’lerin 

gerilimi yüksek sağ-sol çatışmasının 90’ların başında geride kaldığının bir ifadesiydi. 

1993 senesinde Cumhurbaşkanı Özal’ın beklenmedik ölümüyle köşke geçen 

Demirel’den sonra Başbakanlık koltuğuna Tansu Çiller seçildi. Bu sebeple Çiller, ilk 

kadın Başbakan seçilerek tarihte yerini aldı. Ülke  siyasetin de, kadın parti 

önderlerine alışık olunmadığı için bu durum bir devrim niteliği kazanmıştır. Ancak 

merkez sağın kalesi konumundaki  ANAP ve DYP, yeni önderleriyle istenen 

başarıya ulaşamadı.  

 

Özal ve Demirel’e karşı başarı sağlayamayan, İslamcı çizgideki Erbakan 

önderliğindeki Refah Partisi, bu partilerdeki azalışı iyi kullanarak 1995 seçimlerinden 

başarı sağladı. Ancak İslamcı oluşu ve laikliğe karşı tutumlarından dolayı, bürokratik 

kısıtlamalarla karşı karşıya geldi. Çiller ile açılan koalisyon, asker açısından iyi 

karşılanmadı ve bu olay 28 Şubat sürecini ortaya çıkardı. Yalnız bir sene devam 

eden bu koalisyon iktidarından sonra Refah Partisi’nin ve ardılı Fazilet Partisi’nin 

kapatılmasına neden oldu. Bu olay FP’de parti içerisinde muhalefetin yenilik çağrısı 

yapmasını sağladı. Bu aralıkta MHP’de yeni önder seçilen Devlet Bahçeli, Türkeş’in 



5 
 

güçlü milliyetçi söylemini hafifleterek 1999 seçimlerinde en güçlü sağcı özelliği 

kazanmıştır.  

 

Fakat Demokratik Sol Partisi ve ANAP ile açılan koalisyon zamanındaki ekonomik 

kriz, seçmenin yeni alternatifler bulmasına neden olacaktır. 2001 ekonomik krizi, 

Türkiye’de birçok durumu değişikliğe uğratmasıyla dikkat çekti. Türkiye’de sağın 

güçlü yerleşmiş partileri olan DYP, MHP, ANAP ve milli görüşün yeni açılan partisi 

Saadet Partisi önemli derecede güçsüzleşti. Seçmen değişik bir alternatif bulmak 

istiyordu. 

 

Bu yeni alternatif, Fazilet Partisi’nin yenilikçi kanadında yer alacaktır. Recep Tayyip 

Erdoğan önderliğinde Adalet ve Kalkınma Partisi’ni açan bu topluluk, İslamcı 

kaynaklarına karşı liberal tipik bir merkez sağ partisi vaat etti ve bu sözle seçmeni 

inandırdı. 2002 seçimleri yerleşmiş partiler için tam bir şoktu. DYP, ANAP, MHP ve 

SP barajın altında bir sonuçla karşılaştı. AKP ise sağ seçmeninden sağladığı büyük 

yardımla iktidara seçildi. Bu seçimden sonra ise, ilk zamanda başarılı ekonomik 

adımlar atılmasıyla yerini sağlama aldı ve seçmene kendini tanıttı. 2007 

seçimlerinde ise AKP büyük bir başarı sağladı ve 2002’de dağılan sağ partilerden 

bir tek MHP ayakta kalabildi. Bu tarihten itibaren Türkiye sağ siyasetinde bu güne 

kadar sürdürülecek AKP ağırlığı ortaya çıkmıştır. AKP kanadının sık sık kullandığı 

‘’Yeter Söz Milletin’’ sloganı ilk Demokrat Parti tarafından kullanılmış ve ilgi 

görmüştür. 

 

Celâl Bayar'ın, Türk siyasi tarihinde, tarihin devlet toplum dikotomisi olarak 

okunduğu ve "sivil toplumculuk" olarak adlandırılabilecek olan yaklaşımı 

Başbakanlığı dönemiyle sınırlı kalmayıp Demokrat Parti’de muhalefet yaptığı 

dönemlere kadar uzanmaktadır. İlk sivil Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 

askerler tarafından küçük ve önemsiz görülen, sivil devlet adamlığının temelini 

oluşturan ve oldukça başarılı olarak adını Türk siyasi tarihine adını tabiri caizse; 

altın harflerle yazdıran Celal Bayar’ı işlerken dikkatle incelenmesi gereken olgu 

onun Türk Sağının ilk lideri olduğunu vurgulamaktır. Günümüzde Celal Bey’in sağ 

propaganda ve söylevleri günümüz siyasetçileri tarafından hala kullanılmaya devam 

etmektedir.  
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        Bu bağlamda tezin birinci bölümünde Celal Bayar’ın aile yapısı çocukluk ve 

eğitim hayatı, Celal Bayar’ın İttihat ve Terakki’ye girişi bu bağlamda Bursa’da ve 

İzmir’de çalışmaları açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

          İkinci bölümde; Celal Bayar’ın Şark Raporu ,raporun neden hazırlandığı ve 

raporda yer alan konuların içerikleri üzerinde durulmuştur.Böylelikle ülkenin dışa 

bağımlı olmadan kendi kendine yetebilen bir ülke olma yolunda atılmış temel 

adımlar anlatılmaya çalışılmıştır.Milli Mücadele döneminde Celal Bey’in Kuvai Milliye 

içindeki faaliyetleri ve Komitacı Günleri vurgulanmıştır.  

 

         Üçüncü Bölümde Türkiye’de, sermaye sahiplerinin bulunmamasından dolayı 

uygulanmak zorunda kalınan ancak herhangi bir devletten model alınmadan 

kendine has şartlarla uygulanan Devletçilik, Celal Bayar’ın devlet adamlığı 

perspektifinden yaptığı çalışmalar ile açıklanmaya çalışılmıştır. Dördüncü ve son 

bölümde ise Demokrat Parti’nin genel özellikleri ve kuruluşundan bahsedilecektir. 

Sonuç bölümünde ise yapılan çalışmaların çıkarımlarına dayanılarak Türkiye’nin 

daha sonraki dönemlerindeki ekonomik faaliyetlerinin temelinin bu dönemlerde 

atıldığı anlatılmış ayrıca günümüzde yaşanan siyasi sorunların günümüzde de 

devam ettiği ve sorunların çözümünde Bayar’ı anlayabilmenin önemi vurgulanmıştır.  

 

Tezde Nitel hipotez yöntemi kullanılırken, araştırma yöntemi olarak literatür taraması 

tercih edilmiştir. 
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                                                  BİRİNCİ BÖLÜM 

GALİP HOCA (MAHMUT CELAL BAYAR) AİLESİ VE ÇOCUKLUĞU 

 

1.1.BABA TARAFI 

 

Bayar’ın babası Abdullah Fehmi Efendi, Aslen Ertuğrul Kasabası’ndan Balkanlara 

iskan edilmiş Evlad-ı Fatiha’ndandır.1 Baba tarafı, Anadolu’ya ‘’Horasan’dan hicret 

etmiş; Konya civarına yerleşmiştir.2 Türk fetihlerinin batıya doğru genişlemesi ve 

özellikle Balkan Yarımadasının alınması üzerine, Anadolu’dan birçok Türk ailesi göç 

ederek, bu yeni yerlere yerleşmiştir. Abdullah Fethi Efendi’nin büyük ceddi de göç 

kafilesine katılanlardandır. Aile ‘’Rumeli’yi fethe giden Türk ordularıyla, Tuna 

boylarına geçmiş; Bulgaristan’ın fethinden sonra da Plevne kasabasına’’ 

yerleşmiştir. Aile Rumeli’de yaşayan bütün Türkler gibi arazi sahibidir. Akrabalarının 

bir kısmı ve aile erkanı, ziraat ile uğraşırken, bir kısmı da ticaret ile geçinmektedir. 

Muhitlerinden, hürmet ve muhabbet görmektedirler. Aileden yalnız birisi ilmi, ticaret 

ve ziraata tercih ederek okumaya yöneldi. Abdullah Fehmi Efendi, ‘’ Pederinden 

arazisinin işletmesini yakın akrabalarına terk ederek, o devirde Plevne ‘nin en 

mühim bir ilim ve irfan yurdu olan Kadıoğlu Medresesi’ne girdi. Bu medresenin 

Müderrisi, Hacı İlyas Efendi isminde bir alimdi. Bu zat, zekasını takdir ettiği talebesi 

Abdullah Fehmi Efendi’yi tamamen benimsemiş, onu bütün ilim ve irfanına varis 

olacak bir dikkat ile yetiştirmiştir. 

 

O sıralarda Bulgarlar, istiklal sevdasına kapılmış ve gayelerini tahakkuk 

edebilmek amacıyla bütün gayretleriyle çalışıyorlardı. Bulgarlarla meskun köylerde 

ve kasabalarda mütemadiyen mektepler açıyorlardı. Bu suretle büyük ihtilal ve 

inkılap hareketlerine hazırlanıyorlardı. 3  Müderris Hacı İlyas Efendi ve Abdullah 

Fehmi Efendi bir yandan derslerine devam ederken diğer taraftan Bulgarların bu 

hareketlerini gözden kaçırmıyordu. Onlar Türklerin fikri inkişaflarını temin için, 

mukabil hareketlerde bulunmayı düşünüyorlardı. Abdullah Fehmi Efendi, bu maksat 

için İstanbul’a gelmiş Medrese tahsilini İstanbul’da bitirdikten sonra o sıralarda yeni 

açılmış olan Darülmüallimin’e girmiş; bu mektebi de ikmal ettikten sonra tekrar 

memleketine dönmüştür.4 

 

                                                 
1 Cemal Kutay, Üç devirden Hakikatler, Alioğlu Yayınevi, İstanbul, 1982,s.9 
2 Ziya Şakir, Celal Bayar Hayatı ve Eserleri, İstanbul, 1952, s.9 
3Şakir, a.g.e.,s.6 
4Şakir, a.g.e., s.6 
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Abdullah Fehmi Efendi’nin İstanbul’da okuduğu bu iki okul da, dönemin seçkin 

okullarıdır. Darülmuallim’in, İstanbul’da modern anlamda açılan ilk erkek öğretmen 

okuludur. Tamamlamayı başardığı medrese ’de ‘’Osmanlı Devleti’nde kadıları 

yetiştiren şimdiki hukuk fakültesinin karşılığı ‘’Medresetül Kuzzat’’ idi. 5  Abdullah 

Fehmi Efendi, mümtaz bir ilim adamıdır. Medrese hiyerarşisinde Devriye Müderrisi 

Payesini haiz olan ve ilmiye sınıfına intisap eden Abdullah Fehmi Efendi, Arapça, 

Farsça bilir. Bir fıkıh bilginidir. Özellikle fıkıh sahasında tanınmış bir alimdir.6 

 

Bu ilmi kişiliği yanında Abdullah Fehmi Efendi’nin mücadelecilik ve teşkilatçılık 

yönleri de vardır. Bulgarların faaliyetlerine karşı, Müslüman Türk ahaliyi, Hocası 

Müderris Hacı İlyas Efendi ile birlikte ikaz etmeye toparlamaya ve eğitmeye gayret 

etmiştir. ’’Medreseli ve Aydın Bir Hoca’’. Kuvvetli bir din bilgini, fıkıh ve İslam tarihine 

meraklıdır.7 Abdullah Fehmi Efendi’nin popüler kişiliğinin etkileri hayatta kalan tek 

oğluna yani Celal Bayar’a da sirayet edecektir. Onun mücadeleci bir karakter 

kazanmasına, teşkilatçılığına ve siyasi olaylara çok erken yaşlarda ilgi duymasına 

sebep olacaktır. Ahmet Fehmi Efendi, İstanbul’da medrese tahsilini ikmal edip 

Öğretmen Okulu’nu da bitirdikten sonra, müderris payesini haiz olarak tekrar 

Plevne’ye döndü. Plevne ‘de ‘’bir ara din hocalığı yapan Abdullah Fehmi Efendi, 

daha sonra Berkofça Rüştiyesi Muallimliğine atanır.’’ O esnada Mithat Paşa, Tuna 

Valisi idi. İstanbul’dan muallimlik şahadetnamesiyle avdet eden Abdullah Fehmi 

Efendi’yi, Plevne yakınındaki Berkofça Kasabası’nda henüz açılmış olan Rüştiye 

Mektebi’ne muallim tayin etti.8 Henüz bekar olan Abdullah Efendi, bu sırada kendisi 

gibi Plevne Türklerinden olan Emine Hanım ile evlenir. Berkofça’daki hayatı 

sırasında, Behzat ve Asım adlı iki oğlu olmuştur.9 Abdullah Fehmi Efendi, bu okulda 

‘’başöğretmenliğe kadar terfi etmiştir.10 

  

                                                 
5Kutay, a.g.e., s.9 
6  İsmet Bozdağ, Celal Bayar’ın hayat hikayesi 100 yaşında Celal Bayar armağan, Tercüman 

Yayınları, İstanbul, 1982, s.323 
7 Şevket Süreyya Aydemir, Menderes’in Dramı, Remzi Kitapevi, İstanbul, 1976. s.146 
8Şakir, a.g.e., s.6 
9Bozdağ,a.g.e.,s.324 
10Burhanettin Bilmez Galip Hoca Komitacı Celal Bayar Art Basın Yayınevi, 2008 s.18 
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1.2.ANNE TARAFI 

 

M.Celal Bayar’ın annesi Emine Hanım’ın cetleri de Abdullah Fehmi Efendi’nin 

ataları gibi ‘’Anadolu Türklerindendir’’.11 Emine Hanım, Abdullah Fehmi Efendi ile 

onun Berkofça Rüştiyesi’ndeki muallimliği sırasında evlenmiştir.12 Ailesi ve ataları 

hakkında pek malumat verilmeyen Emine Hanım (ölm.1930) Anadolu’dan Rumeli’ye 

göç etmiş olan Türklerdendir.13 Mahmut Celal’in ağabeyleri olan Asım ve Behzat, 

tabiatları itibariyle babaları Abdullah Fehmi Efendi’ye benzerlerken; Mahmut Celal 

daha çok annesi Emine Hanım’a benzemektedir. Emine Hanım çok sakin ve kibar 

tabiatlı idi. Çok düzgün bir şive ve cümlelerle konuşurken muhattaplarının daima 

hürmet ve muhabbetlerini celbederdi. Abdullah Fehmi Efendi’nin, Asım ve Behzat 

ismindeki iki büyük oğlu nasıl kendisine benzemişse; en küçük oğlu Mahmut 

Celal’de, tıpkı annesine çekmiştir.14 

 

1.3.AİLESİNİN UMURBEY KÖYÜ’NE YERLEŞMESİ 

 

İstanbul’a gelen Abdullah Fehmi Efendi, ailesini İstanbul’da bırakarak, temelli 

yerleşebileceği bir yer araştırmaya koyulmuştur. Kendisi yalnız başına Bursa ve 

Balıkesir taraflarını dolaştı. Yerleşmek için münasip bir yer aradı. Nihayet, Gemlik 

Körfezi’nin durgun ve lacivert sularına hakim bir tepe üstünde, tıpkı bir kartal 

yuvasına benzeyen Umurbey Köyü’nü beğenerek, oraya yerleşmeyi kararlaştırdı.’’15 

 

Abdullah Fehmi Efendi’nin ailesinin yeri artık belli olmuştu. İstanbul’dan ayrılan 

aile 1877 yılı içinde, Gemlik Kasabası’nın Umur Bey Köyü’ne gelerek yerleşir.16 

Umur Bey Köyü’ne Yerleşen Abdullah Fehmi Efendi hayata gözlerini yumacağı 

1918’in son günlerine kadar, bu köyde yaşamıştır.’’17 

 

  

                                                 
11Şakir,a.g.e.,s.5 
12Bozdağ,a.g.e.,s.324 
13Atalay,a.g.e., s.18 
14Şakir,a.g.e., s.10 
15Şakir,a.g.e., s.7 
16 ‘’Atatürkçü Celal Bayar ‘’, Yol Dergisi (tarihsiz), s.24 
17Atalay,a.g.e., s.17 
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1.4. AİLE YAPISI 

 

Abdullah Fehmi Efendi’nin ailesi, Meşrutiyet döneminin tipik Türk ailesi 

örneğidir. Anne Emine Hanım, Mahmut Celal’in annesi ve Abdullah Fehmi Efendi’nin 

eşi; evine bağlı, eşine sadık, müşfik bir anne ve ev hanımıdır. .’’Çok kibar ve sakin 

tabiatlı idi.’’18 

 

Abdullah Fehmi Efendi ise medrese kökenli ilmiye sınıfına mensup19 olmakla 

beraber; modern eğitimi de görmüş açık fikirli bir aydındır. İstanbul’da açılan 

Darulmuallim’in (öğretmen okulu) ilk mezunlarındandır. Uyanık, ileri görüşlü, aydın 

bir din adamı ve muallimdir. Kendisine ‘’mekremetlü‘’ unvanı (güzide din 

görevlilerine verilen rütbedir) verilmiştir.20 

 

Aile XIX’uncu asrın son çeyreğinde, Türk Milletinin maruz kaldığı felaketleri 

yaşamıştır. Devlet ve milletin o felaketli günlerinde üzerlerine düşeni yapmaktan geri 

kalmamışlar. Bu ortam, Abdullah Fehmi Efendi‘nin bir başka veçhesinin 

görünmesine ve gelişmesine imkân hazırlamıştır; hizmet adamı oluşu… 

 

İsyan ve ihtilal hazırlıkları içinde bulunan Bulgarlara mukabil, hocası Müderris 

Hacı İlyas Efendi ile Tuna Vilayeti içindeki Türkleri uyandırmak, eğitmek ve 

teşkilatlandırmak faaliyetlerine girişmiştir. 21  93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus 

savaşı) patlak verince, nüfus dengesinin değişmemesi ve vatan topraklarının 

düşman eline geçmemesi için bütün kuvvet ve gayreti ile göçe karşı çıkmıştır. Halkı 

silahlı direnişe davet ederek, ordunun gelişine kadar mukavemette bulunmayı 

tavsiye etmiştir. Nasihatlerini dinletemeyince, son göçmen kafilesi ile İstanbul’a ve 

oradan da Umur Bey Köyü’ne gelerek yerleşmiştir. Burada da cehalete karşı savaş 

açmıştır. 

 

Vatanın maruz kalacağı felaketlere karşı daha aktif ve severek göğsünü siper 

etme idealini çocuklarına da aşılamış ve bu sebeple ilk iki büyük oğlu olan Behzat 

ve Asım’ı asker yapmak istemiştir. Fakat, boyunca yetiştirip okula gönderdiği bu iki 

oğlu da kısa aralıklarla, birbiri ardı sıra veremden ölürler.’’22 

                                                 
18Şakir,a.g.e., s.10 
19İslam Ansiklopedisi; Celal Bayar maddesi. 
20 Baha Akşit, Kısaca Celal bayar, İstanbul, 1987, s.2 
21Şakir,a.g.e., s.7 
22Bozdağ,a.g.e., s.324 
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1.5. BAYAR’IN ÇOCUKLUĞU 

 

Aile ocağından sonra, Bayar’ın çocukluk anılarına kazılan ve sonraki hayatının 

da altyapısını oluşturan Umur Bey Köyü’dür. Bu köy; umumiyetle, Müslüman Türk 

adet ve geleneklerine göre yaşamaktadır. Zaten bu köyün kurucuları da 

Anadolu’nun fatihleri olan ilk Oğuz oymakları ve anlaşıldığına göre Oğuz-Kayı 

Türkleridir.’’ 23 

 

Mahmut Celal, İslam Türk hayatının hakim olduğu bu köyde, milli değerlerle 

beslenerek büyümektedir.Bütün arkadaşları ile hoş geçinirdi. Onun başlıca samimi 

Arkadaşları Micik’in Halil, Kara Salih, Gök Mehmet, Tahsin ve Balaban’ın İsmail ile 

Gök Mehmet’i severdi. Daima onlarla çember çevirir, bağlara, zeytinliklere onlarla 

beraber giderdi. 

 

Küçük Celal henüz sekiz on yaşlarında iken ata binmeyi ve denizde yüzmeyi 

öğrendi. Fakat onun hoşuna giden bir şey daha vardı. O da kışın kar yağdığı zaman 

kızak kaymaktı. Küçük Celal’in yazın çember çevirmekten, denize girmekten ve 

bağlara gidip gelirken, ata binmekten, kışın kızak kaymaktan daha çok sevdiği bir 

şey daha vardı ki o da okuyup yazmaktı.24 

 

     Bayar’ın çocukluğunu doyarak ve dolu dolu yaşadığı bu köy hayatı ona köyü, 

köylüyü ve toprağı; kitapta, masa başında ve saksıda değil, bizzat içinde yaşayarak 

tanımak imkanı vermiştir. Köylünün eğilimlerini, değerlerini, imkanlarını bilmiş, 

tanımıştır. Yaşadığı bölge içerisinde komşu oldukları ve hatta iç içe yaşadıkları 

Rumların, toplum içindeki konumlarını ve özellikle ekonomik müessiriyetlerini 

görmesi, kafasında soru işaretleri doğurmuştur. Vatanına ve milletine hizmet 

iddiasında olan bir politikacı bir devlet adamı için bunları bilmek ve farkında olmak 

çok önemlidir. 

 

1.6.BAYAR’IN TAHSİL HAYATI 

1.6.1. İlk Öğrenimi 

 

Umur Bey ilk mektebi, Umur Bey bünyesinde idi. Bu ilk mektepte, Mahmut 

Celal’in Galip Hoca adında bir öğretmeni vardır. Bu isim, Mahmut Celal’in 

                                                 
23 Şevket Süreyya Aydemir, İhtilalin Mantığı, Remzi Kitapevi, 2. Basım, İstanbul,1976,s.200 
24 Şakir, a.g.e., s.11 
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hafızasından hiçbir zaman silinmemiştir. Yıllar sonra, Batı Anadolu’da Yunanlılara 

karşı Kuva-i Milliye’yi yapılandırma çabalarına katılırken bu ismi, takma isim olarak 

kullanacaktır.25 

 

1.6.2. Rüştiye Öğrenimi 

 

Bayar ilk öğreniminden sonra, babasının başında bulunduğu Umur Bey 

Rüştiyesi’ ne devam etmiştir. Onun kendi kendini yetiştirme gayretleri, bu rüştiye 

eğitimi ile beraber devam eder. Dışarıdan Fransızca dil dersleri almaya başlar. 

Babasından, Arapça ve Farsça öğrenmektedir. 

 

1.6.3. Özel Eğitimi 

  

Rüştiye eğitimi her ne kadar Bayar için bir temel teşkil etmiş ise de, esas 

birikimini özel eğitimden alır. Kuvvetli bir din bilgini olan babası Abdullah Fehmi 

Efendi, evvela dini bilgileri, vasat bir medrese mezununun seviyesi kadar kendisine 

öğretmiştir. Bu dini bilgisini Milli  Mücadele yıllarında, halkı bilinçlendirme ve Kuva-i 

Milliye’ye teşvik etmede ustalıkla kullanacaktır. Tire ve Ödemiş çevresinde 

‘’Ramazan Hocası’’ kisvesi ile dolaşırken, halka hitap ederken, açık vermeyecek 

kadar seviyeli bir dini birikime sahiptir. ‘’Galip Hoca’’ takma adı ve kıyafeti ile 

çalışırken dahi, Kur’an-ı Kerim’in bütün surelerini ezbere okuyacak derecede sağlam 

bir İslam din bilgisine sahiptir.  

 

College Francais de L’aasamption Umur Bey’de babasının arkadaşı Berkofçalı 

Abdullah’tan almaya başladığı Fransızca derslerini Bursa’ya gelince tavsamıştı. 

Kendi başına da bu dili öğrenmek zordu. Sordu soruşturdu; Bursa’da College 

Francais de L’aasomption adlı okulda Fransızca dersler almaya başladı.26 

 

Bayar’ın bu dönemdeki gayretleri, çok yoğun ve ağır bir çalışma temposu ile 

devam eder. Sabah namazına müteakip camide, hocadan Arapça dersi alır. Oradan 

hemen, sabah saatlerinde eğitim veren ipekçilik okulundaki derslerine yetişir. Saat 

dokuz on sıralarında buradaki dersleri biter. Zamanında, Ziraat Bankası’nda 

mesaisine yetişir. Boş kalan saatlerinde de Fransızca çalışmaktadır. 27 

 

                                                 
25Bilmez, a.g.e., s.31 
26Bozdağ,a.g.e.,s.326 
27Şakir,a.g.e.,s.14 
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Mahmut Celal böylece bir dakikasını bile boşa geçirmeden, durmadan 

öğrenmeye çalışarak kendisini yetiştirmektedir. Fransızca derslerinden sonra 

akşamları birkaç saati vardır. Bu zaman içinde de dinlenmekte, çevrede dostlar 

edinmekte ve sohbetler yapmaktadır.28 Hulasa kendini yetiştirmeye çalışır. Eline ne 

geçerse okur. Kendi ifadesine göre; ‘’gözlerini harap edinceye kadar’’ okur.29 

 

  

1.7 İTTİHAT VE TERAKKİ PARTİSİ’NE GİRİŞ 

 

Celal bayar bu partiye giriş hikayesini anlatırken Jön Türklere ve onların 

Avrupa’da yaptıkları çalışmaların kendisinde uyandırdığı derin hayranlığı zikreder. 

Jön Türkler’in Avrupa’da giriştikleri siyasi mücadele, Celal Bayar’ın siyasete daha da 

ilgi duymasına yol açmış ve bu sebeple İttihat ve Terakki Partisi’ne girmeye gönüllü 

olmuştur. Tabi bu dönemde henüz parti değil ama illegal bir cemiyet olarak varlığını 

sürdüren bu gruba katılışını Celal Bayar anılarında şöyle anlatmaktadır: 

 

‘’Akşam ile yatsı arasındaki bir saatte, Şehreküstü Mahallesi’nin dar bir 

aralığında, iki katlı, ahşap bir evin kapısından giriyordum. Karşımda merdivenler 

vardı ve yukarıdaki odada lamba yanıyordu. Gıcırdayan merdivenleri çıktım . Bana 

söylendiği gibi ışıklı odanın kapısını açmadan bir dakika bekledim, girdim. Odada üç 

kişi vardı. Üçü de yalnız gözleri görülebilen birer kukuleta giymişlerdi. Önlerinde 

tahta masaya bayrak örtülmüştü. Masanın sağ tarafında Kur’an-ı Kerim, sol 

tarafında tabanca vardı. Aramızda hatırladığım kadarı ile şöyle bir konuşma geçti; 

 

-Adınız Mahmut Celal mi? 

-Evet Efendim. 

-Deutsche Orient Bank’ta mı çalışıyorsunuz? 

-Evet efendim. 

-Cemiyetimize girmek istiyormuşsunuz doğru mu? 

-Evet efendim. 

-Cemiyetimizin gizli olduğunu, bütün çalışmaların gizli sürdürüldüğünü biliyor 

musunuz? 

-Evet efendim. 

                                                 
28Bozdağ,a.g.e.,s.326 
29Aydemir,a.g.e.,s.147 
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-Sırrımızı açığa çıkarmanın veya verilen görevi yapmamanın cezası ölümdür. Bunu 

biliyor  

musunuz? 30 

-Evet efendim. 

-Bakın genç bir adamsınız. Herkesin imrenebileceği bir işiniz, bir istikbaliniz var. 

Evlisiniz. 

Cemiyetimize girdiğiniz an, işiniz de aileniz de tehlikeye düşebilir, hepsini 

kaybedebilirsiniz. 

Alacağınız bu görevi yaparken, kendinizi darağacının altında bulabilirsiniz. Bütün 

bunları düşünüp taşınarak mı cemiyetimize girmek istiyorsunuz? 

-Evet efendim. 

-Öyle ise cemiyetimizin azası olacaksınız. Şimdi, sağ elinizi Kur’an’ı Azimüşşan’ın, 

sol elinizi, 

Yiğidin namusu olan tabancanın üzerine koyunuz. Sizi yemine davet ediyorum. 

Yemin ettim. O kadar rahattım ki, hayatımın en huzurlu uykumu belki o gece 

uyumuşumdur.’’31 

 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girişi ve Türk siyasetine yön verecek adamın 

doğuşu böyle başlamış ve ilerlemiştir. Ancak bu cemiyetle tanışması çevresindeki 

insanların da gayreti ve teşviki ile olmuştur. İlk olarak dayısından öğrendiği vatan ve 

millet kutsiyetleri İttihat ve Terakki Cemiyeti Bursa şubesi yöneticilerinden Topçu 

Yüzbaşı Rıza Bey ile taçlanmıştır. Rıza Bey, Celal Bayar’ı cemiyetle tanıştırmış ve 

onun rehberliğiyle bu cemiyet içerisinde popülaritesi ve politika bilgisi gelişmeye 

devam etmiştir. Celal Bayar, 1971 yılında bir röportajında hala ittihatçı olduğunu ve 

siyaseti bu parti içerisinde öğrendiğini açıklamıştır. Celal Bayar İttihat ve Terakki 

Cemiyeti’ne 1907 yılında katılmıştır. Sadece bir yıl sonra 23 Temmuz 1908’de 

Meşrutiyet ilan olmuş illegal sayılan cemiyet legal hale gelmiş o dönemde henüz 25 

Yaşında olan Celal Bayar İttihat ve Terakki merkez umumisinin en çok güvendiği 

parti üyelerinden biri olmayı başarmıştır. 32 

 

Tabi Mahmut Celal’in ittihat ve Terakki’ye katılması Bursa’da tanıştığı Vilayet 

memuru Hamza Bey tarafından gerçekleşir. Hamza Bey gizli bir örgüt olan İttihat ve 

Terakki Cemiyeti’nin Bursa Şubesi başkanı idi. Bir gün Mahmut Celal’e Cemiyete 

girmesini tavsiye etti. Burada Bayar’ın anlattıkları oldukça dikkat çekicidir: ’’Hamza 

                                                 
30Bozdağ, a.g.e., s.327 
31Bozdağ, a.g.e., s.328 
32Bilmez, a.g.e., s.65 
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Bey’in teklifini heyecanla karşıladım. Çünkü jurnal ve jurnalciliğe karşı amansız bir 

nefretim vardı. Şevket dayımın sözleri kulağımdan çıkmıyordu. Bu yüzden Sultan 

Abdülhamit’in koyu bir düşmanı idim.’’33 Jurnale ve jurnalciliğe olan nefreti ayrıca 

Sultan Abdülhamid’e olan muhalefeti bir yana o dönem gazetelerde yayınlanan 

memleketin dört bir yanındaki zulüm ve işkenceler, yaşanan trajediler Bayar’ı 

politikaya bir an önce girmeye iten sebepler olarak sayılabilirken; çevresel faktörlerin 

de hepimizin hayatında olduğu gibi Bayar’ın da hayatında büyük bir etkisi olmuş, 

Bayar’ı sorumluluk almaya yönlendirmiştir.  

 

Ayrıca İttihat ve Terakki Partisi’nin milli iktisattan yana oluşu çalışma 

hayatında özellikle ülkedeki yabancı kurum ve kuruluşlarda, Türklere yapılan ayrımı 

fazlasıyla gören Bayar için bu Cemiyeti çekici kılan özelliklerin başında gelmektedir. 

Cemiyete girdikten sonra burada kısa zamanda sivrilmiş cemiyet içerisinde saygı 

gören ve gayet dikkat çeken bir isim olmuştur. Ayrıca Atatürk’ün de değerli 

dostluğunu ve güvenini fazlasıyla kazanmıştır. Cemiyete katılmasının sebebi sadece 

birkaç arkadaş tavsiyesi ile değil hayat tecrübesi ve ideolojik bir tavırla ilgili olduğu 

da söylenebilir.  

 

Anılarında Sultan Abdülhamid’e olan muhalefeti ve hoşnutsuzluğu sadece 

ona değil Bursa’ya gönderilen Sultan’ın Hafiyesine bile aynıdır. Bunun için 

memuriyet hayatında ve çocuklukta buna etken olan birkaç konu dile getirilebilir. 

Dausche Orient Bank (D.O.B) memuriyetinden önce Gemlik’te mahkemesinde ve 

sonrada Reji idaresinde memuriyet hayatına başlayan Mahmut Celal daha sonra 

Ziraat Bankası sınavlarına girmiş ve kazanmasına rağmen bankaya o dönem kabul 

edilmemiştir. 

 

1.8.SİYASİ HİZMET VE HAREKETLER 

 

İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin genel merkezi Selanik’te idi. Burada toplanan ilk 

kongreye, Mahmut Celal Bey de Bursa delegesi olarak iştirak etmiş vakarı, ciddiyeti, 

söylediği nutuktaki kuvveti, fikri ve ifadeleri ile kongre erkanının dikkatini çekmiştir.34 

 

Kongre tarafından Mahmut Celal ‘e Hüdavendigar Vilayeti Murahhas 

Mesulluğu verilir. Artık Bursa şehrinin Valisi Celal Bey demektir. Buradaki siyasi 

                                                 
33Bozdağ, a.g.e., s.327 
34Şakir, a.g.e., s. 21-22 



16 
 

hizmetlerini Bursa vilayeti ekseninde ele alındığında meşrutiyetin yeni ilan edilmiş 

olması, çeşitli isyanların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bursa’da Debağ Mustafa 

adında birisi meşrutiyete muhalefet ederek ve etrafına topladığı bir grupla isyana 

kalkışmış. Ancak halk nezdinde yeterli itibar göremediği için bu isyan çabuk 

bastırılmıştır. 

 

Hadise adi bir vaka zabıta vakası olarak gelip geçmişse de meşrutiyet rejimi 

hakkında Celal Bey’in teklifi üzerine camilerde din alimlerinden bir heyet seçilerek 

vaaz verilmesi sağlanmış, halkın bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.35 

 

Tabi önlemler alınsa da, bu 31 Mart Vakası’nın gerçekleşmesini 

engelleyememiştir. 31 Mart Vakası ele alındığında Celal Bayar’ın bu olayın 

neresinde olduğundan bahsetmek gerekir. 31 Mart 1325’te miladi 13 Nisan 1909 

İstanbul’da İttihat ve Terakki iktidarını ve meşrutiyeti ilgilendiren 31 Mart Olayı patlak 

vermiştir. 

 

Mahmut Celal‘in Bursa İttihat ve Terakki merkez heyetine yaptığı teklif üzerine 

İstanbul’daki isyan hareketini bastırmak için çarçabuk bir gönüllü taburunun teşkiline 

başlanmıştır. Bu taburun ilk neferi de Mahmut Celal idi. İlk defa Bursa deposunda 

asker elbisesini o giymiştir. Elinde uzun kasaturalı mavzer tüfeği başında kan rengi 

ipekle ‘’Ya hürriyet ya mevt’’ yazılı arakiyesi olduğu halde Bursa deposunun 

avlusunda toplanan gönüllü taburunun en önünde o vardır.36 Bu ordunun İstanbul’a 

gelmek istemesi sonucunda Mahmut Şevket Paşa bu ordunun Bursa’dan 

Mudanya’ya geçmesini ve İstanbul’dan kaçan askerlerin yakalanmasını emretmiştir. 

Hareket ordusu Baş Komutanı Mahmut Şevket Paşa ayrıca İstanbul’da yeteri kadar 

askerlerinin olduğunu stratejik noktaların gözetilmesinin daha uygun olacağını 

iletmiş ve ihtilalin Anadolu’ya sızmasına mani olmuştur. Mahmut Celal’in içinde 

bulunduğu gönüllüler ordusu ihtilalin Bursa’ya sızmasını önlemiş ve dolayısıyla 

gönüllüler, hareket ordusunun başarısını kolaylaştırmıştır.37 

 

1.8.1.Bursa’da İktisadi Hizmetler 

Bursa’da durum ülkenin genel durumundan farklı değildir. Ege Bölgesi’ndeki 

hemen hemen bütün işletmelerin, ihracat ve ithalatın yabancıların elinde olduğu gibi 

taşımacılık faaliyetleri de onların kontrolündedir. Bursa, meyve şehri idi. Fakat 

                                                 
35Şakir,a.g.e., s.21-22 
36Şakir,a.g.e., s.24 
37Bilmez, a.g.e., s.68 
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meyveleri ve sebzeleri en yakın illere bile götürülemiyor yollarda çürüyordu.Tek 

ulaşım aracı araba idi. Oysa Bursa denize kıyısı olan bir şehirdi. Mudanya ile 

İstanbul arasında vapur seferleri yapılıyordu; ama düzensizdi ve yabancı şirketler 

tarafından işletiliyordu. Bu güzergaha konulacak bir vapur hem para kazanır, hem 

ekonominin gelişmesine yardım edebilirdi.38 

 

Celal Bayar hemen kolları sıvadı. Bursa’nın zenginlerini bir bir dolaşarak, 

onları, bir şirket kurup vapur işletmeciliği yapmaya inandırdı. 1909’un şartlarında 

bunu kabul ettirmek pek kolay değildir. Bursa’nın esnaflarından, tüccarından gerekli 

maddi ve manevi desteği almayı başarır. Bir anonim şirket kurar: Hüdavendigar 

Anonim Şirketi. Çok muhtemeldir ki, Bursa‘da kurulan ilk anonim şirketi bu şirkettir. 

Mahmut Celal, bir şirket kurmakla kalmadı, şirket ortaklarını, doğacak zararda dahi 

hisselerini çekmemeye de ikna etti. Yıllık karlar biriktirilecek, bununla yeni vapurlar, 

teçhizatlar alınacaktır. Yalnız Bursa-İstanbul arası değil, başka limanlar arasında da 

işleyen vapurlarla büyük bir işletme kurulacaktı. 

 

Vapur bulunup satın alındı ve adını ‘’Başlangıç’’ koydular. Başlangıç vapuru 

Mudanya-İstanbul arasındaki yolcuların rahatlamasını sağlamıştır. Hem ürünlerin 

pazarlanmasını sağlayarak Bursa’nın ekonomisine gelişme alanları açıyor, hem de 

kar ederek ortakları memnun ediyordu. Başında Mahmut Celal’in bulunduğu 

Hüdavendigar A.Ş. hattı elinden çıkarmak istemeyen yabancılarla, başarılı bir 

şekilde rekabet edebilmiş. Yolcu, navlun fiyatlarını ve nakliye ücretlerini büyük 

ölçüde düşürdüğü halde kar sağlamış ve milli işletme şuurunun doğmasına ve 

gelişmesine öncülük etmiştir. 

 

1.8.2. İzmir Katibi Mesulluğu 

 

Balkanlar’da ve Makedonya’da Türk hakimiyetine son veren güçler aynı oyunu 

Ege Bölgesi’nde de sahnelemek için büyük çaba harcıyordu. Rumlar büyük 

devletlerin İyonya medeniyetine olan sempatilerini (İyonya medeniyetiyle hiçbir 

alakaları olmadığı halde) istismar ederek, başlattıkları çalışmaların meyvelerini 

toplamakta idiler. Nihayet bu gayretler kanun dışı hareketleri, Bandırma’dan, 

Çanakkale’den Fethiye’ye kadar bütün Ege Bölgesi’ne intikal ettirdi. Girit ve Mora 

isyanları ile Yunanistan’daki anarşik olaylarda Edremit, Ayvalık ve Ege’de yerleşmiş 

                                                 
38 İsmet Bozdağ, Bitmeyen kavga, Emre Yayınları, İstanbul, 1993. s.329 
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Rumlar’dan Grekler’den bir kısmının aktif rol aldıkları tespit edilmişti. Yunan kilisesi, 

İzmir’e hristomos gibi Makedonya’da denenmiş, cinayetleri dahi meşru göstererek, 

her nevi kanun dışı hareketleri teşvik ve tahrik eden papazları gönderdi. 

Makedonya’da işlenen cinayetler Ege’de de sergilenmeye başlamıştı.39 

 

Yunanistan, bölgenin demografik dengesini kendi lehine değiştirmek için 

bölgeye devamlı olarak yığınak yapmakta ve göçmen yerleştirmektedir. O günlerde 

Grek’lerin, Selanik ve Makedonya ‘dan sonra fiili işgalini planladıkları Ege sahil 

şeridi ve ardeline 100 binden ziyade çiftçi, köylü, memur, işçi, papaz kılıklarında 

komiteci yerleştirmiştir.40 

 

Birinci Balkan Savaşı’nın başladığı günlerde, 1912 tarihinde Harbiye Nazırlığı 

nezdinde yapılan sayımda İzmir Belediye sınırları içerisinde nüfus 226.492 olarak 

belirlenmiştir. Bunun 101.091’i Türk, 77.027’si Rum, 24.101’i Musevi, 12.344’ü 

Ermeni, 7.926’sı Ecnebi tebaasından idi. Ayrıca 20 bin Rum kendi rızası ile 

savaştan korunmak amacıyla adalara taşınmıştı. Deniz hakimiyeti tamamen 

ellerinde idi. Bu şartlar içinde yine Türkler azınlıkta kalıyordu. İzmir’e yakın yerlerde 

Urla ve Çeşme gibi nüfus yığılması daha açık fark gösteriyordu. Rum nüfusunun 

yüzde 89 ‘a varan yerler vardı.41 

 

Limanlar, gümrükler, demiryolları, denizcilik ve gemi bakliyat kuruluşları, 

bankalar, Reji, Duyunu Umumiye idaresine bağlı bütün teşekküllerin büroları ve 

işletmeleri, Yerli Rumlarla ve Yunanistan’dan getirilen Greklerle doldurulmuştur. 

Köylünün elindeki mahsulü yok pahasına alan bakkallar, toptancılar, tüccarlar 

Rum’dur. Bunlar aynı zamanda Yunanistan’a casusluk hizmeti de görüyorlardı.42 

 

1913 yılında İzmir’de ağırlaşan koşullar sebebi ile Sadrazam Talat Paşa’nın 

emriyle Mahmut Celal, İzmir Katib-i Mesulluğu görevini almıştır. Daha önce yaptığı 

hizmetler iktisadi ve siyasi alandaki başarısı İttihat ve Terakki içinde takdir almasına 

ve oldukça hassas olan İzmir’e, Mahmut Celal’in bir nevi kurtarıcı olarak 

gönderilmesi sonucunu doğurmuştur. Mahmut Celal’in bu göreve tayin edilmesi 

tamamen İttihat ve Terakki‘nin en kudretli ricalinden Talat Paşa’nın tasarrufu iledir.43 

                                                 
39 B.Akşit, a.g.e., s.15 
40Ulutan, a.g.e., s.278 
41 Kutay, a.g.e., s.77 
42Ulutan, a.g.e., s.279 
43Kutay, a.g.e., s.11 
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İzmir’in kurtuluşu bir nevi Ege Bölgesi’nin kurtuluşu ayrıca vatanın 

kurtuluşunun en önemli işareti olacaktı. Mahmut Celal, aldığı bu büyük 

sorumluluğun bilincinde, gayet memnun bir şekilde bu görevi kabul etmiştir. 

Nispeten oda daha geniş sahalarda görev yapmak istiyor ve bir kangren haline 

dönen çaresizlik batağından çıkmanın formüllerini arıyordu. Bunun en önemli 

reçetesinin yine iktisadi tedbirlerle mümkün olduğunun farkındadır. 

 

1.9. SİYASİ HİZMETLER 

 

Çetelerin ve cinayetlerin artık mazur görülmeye başladığı ve normal 

karşılandığı bölgede Türkler büyük baskı ve korku içerisindeydi. Bölgede iktisadi, 

siyasi, beşeri her türlü önlemi Yunan-Rum çeteleri istediği gibi tasarlıyor, herhangi 

bir Türk direnişine hemen engel olunarak her türlü tedbirler karşılık veriyordu. 

Mahmut Celal’in en büyük hedeflerinden birisi öncelikle Yunan-Rum çetelerinin 

karargahı haline gelen bu yöreyi çetelerden temizlemek ve bölgenin demografik 

yapısını yeniden düzenlemektir. Kısa zamanda kilisenin iştiraki ile tertiplenen Rum 

cinayetleri ortaya çıkarılır. Suçlular, Girit ve Mora isyanlarının müşevvik ve failleri, 

peyderpey sahneden çekilmek zorunda kalır.44 

 

Mahmut Celal, bölgedeki Türklerle teşkilatlanma arayışına girer ve milli bir 

hareketin başlamasına muvaffak olur. İlçelerde, köy ve kasabalarda bölgenin sevilen 

ve sayılan büyükleri ve efeleri ile iş birliği yaparak fedai grupları hazırlar. Davullu, 

zurnalı gösteriler tertipletir. Geceleri havaya silahlar sıktırır. Propaganda ile Rumlar 

arasına korku salar. Neticede İzmir ve Ayvalık yörelerinden 130 binden fazla Rum’u 

kaçırmaya muvaffak olur.45 

 

Bandırma’dan Fethiye’ye kadar olan bölgeden 130.000 Rum başlarında 

papazları olduğu halde ayrılmışlardır. Büyük devletlerin verdiği teminata rağmen geri 

dönmemişlerdir.46 Tabi bu zor görevi Celal Bayar’ın başarmasında bölgedeki Türk 

halkının büyük payı ve özverisi vardır. Akıllara şu soru gelebilir. Bu başarının ve 

sadrazamın istifasına kadar gidecek bu görevi yapmasının arkasında ittihat ve 

terakki var mıydı? Görünüşte yoktu ancak gayrı resmi olarak vardı. Başarısız 

olunursa bu görevi devlet tarafından değil kendi isteğiyle yaptığını açıklayacak bir 

                                                 
44Akşit,a.g.e., s.5 
45Ulutan, a.g.e., s.279 
46Kutay, a.g.e.,s.136 
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nevi kendisini feda edecekti. Nitekim olumsuz bir durum ortaya çıkmadan görev 

tamamlanmış ve yakın gelecekte Çanakkale savaşının kazanılmasında kilit öneme 

sahip olan Rum nüfusunun gönderilmesi görevi tamamlanacaktır. Üstelik kimsenin 

burnu bile kanamadan. 

 

Çanakkale Cephesi komutanlarından meşhur Alman generali Von Sanders, 

hatıralarında; ‘’Daha önce Ege’de Rumların temizlenmesi sağlanmasa idi Çanakkale 

Savaşı kazanılamazdı.’’ diyor. Bu hamlenin etkileri belkide sadece Çanakkale 

Savaşı ile sınırlı kalmamış yıllar boyunca İzmir hatta bütün Ege’nin huzur içinde 

yaşamasına olanak sağlamıştır.  

 

‘’Onları asıl bağlayan şeyin ekonomik hakimiyetlerinin cazibesi olduğunu 

biliyordum. Kasıtlı ve insafsız haksızlığı, kan ve kine dönüştürmeden, aynı yoldan, 

iktisadi tedbirlerle halletmeyi denedim ve başardım.’’ (Celal Bayar). 

 

Celal Bey ayrıca iç ve dış baskılar karşısında maruz kaldığı durumu şöyle 

ifade eder;  ‘’Sadrazam Said Halim Paşa, aldığım tedbirlerin derhal durdurulmaması 

halinde, istifa edeceği kati kararı ile Dahiliye Nazırı Talat Paşa’yı İzmir’e 

göndermişti. Ben, kitle halindeki Rum ayrılışının son safhaların kontrol ve 

hükümetimden beklediğim bir müdahaleyi netice alıncaya kadar muhatap olmamak 

için, Rum kesafetinin mihraklaştığı Ege sahil şeridinde durmadan dolaşıyordum’’47’’ 

baskı ve tepkiler üzerine, Rum nüfus göçünün durdurulmasını sağlamak için İzmir’e 

gelen Talat Paşa ile Menemen İstasyonu’nda görüştüm. Talat Paşa’nın Rumların 

hicretini bıçak keser gibi bir anda durdurmazsan, Sadrazam katiyetle istifa 

edecek’’48deyince dedim ki: ‘’Sadrazam Paşa Hazretlerinin istifalarına sebep yoktur. 

Arzusu zaten yerine getirilmiştir… 

 

Milli Mücadeleden sonra azınlıkların mübadele işlerini yürütmek üzere bu 

işlerdeki tecrübesi nedeni ile mübadele imar ve iskan vekaleti kurulunca Mahmut 

Celal Bey, TBMM tarafından bakan olarak seçilecektir (16 Ekim 1923).  

 

Mahmut Celal siyasi hizmetleri bir yana İzmir’de iktisadi birçok yeniliğe de 

imza atmıştır. Hatıralarında; ’’Balçova’da bir köy satış kooperatifi kurmuş, sermaye, 

kredi bulmuş, işletme tarzını bizzat takip ve tecrübe etmiştim. Bu kurul, Türkiye’de o 

                                                 
47Kutay, a.g.e., s.54 
48Bozdağ,a.g.e s55 
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tarihlerde ilk köy satış kooperatifi idi. Köylüler bu fahri yardımdan, işin müspet 

neticesinden çok memnun görünüyorlardı.’’ 49 

 

Kooperatif, aracıların artık ürünlere gerçek değerini vererek sahip olacakları 

anlamına geliyordu. Artık birey olarak değil, kooperatif olarak Avrupa pazarına 

satılmaya başlanan ürünler sebebi ile Rumlarda piyasaya uyarak üreticiden daha 

yüksek fiyatlarda mal almaya başladılar. Bu karşılıklı rekabet haksız kazancı 

ortadan kaldırmakla kalmadı; Rumların kazançlarını ortadan azalttığı gibi 

Yunanistan’a yapılan gizli yardımları da baltalıyordu. 50 

 

Celal Bayar’ın köylülere yönelik bu hizmetleri onu köye ve köylüye yaklaştırır. 

Onları yakından tanımasına vesile olur. Milli mücadele yıllarında, iç kısımlarda 

Kuva-i Milliye’yi teşkilatlandırırken bu tanışıklık ve tecrübe işine yarayacak; köylüler 

tarafından daha çabuk benimsenmesine ve kolaylık görmesine yardımcı olacaktır. 51 

 

Mahmut Celal Bey’in bu ekonomi ile ilgili teşebbüsleri ve girişimciliği tesadüfi 

değildir. Mensubu olduğu İttihat ve Terakki Partisi’nin takip ettiği iktisadi politikanın 

icabıdır. Celal Bey bölgede sadece iktisadi siyasi sorunlarla uğraşmamış; bölge 

halkının sorunlarını dinlemiş onlardan çok uzak ve belirli bir politikadan ziyade, 

onlarla hep iç içe, sorunlarıyla hep ilgili olmuştur. İşsizlik, yolsuzluk gibi insan 

hayatını tehdit eden birçok sorunla da başa çıkmaya çalışmıştır. Tabi halk ve 

haklılar tarafında olmak bazı çevreler tarafından rahatsız edici bulunmuş onun 

hakkında iftira ve karalayıcı propagandalar başlamıştır. İttihat ve Terakki Genel 

Merkezi şikayet yağmuruna tutulmuştur.  

 

Bunun üzerine Enver Paşa Teşkilat-ı Mahsusa müfettişi Eşref Kuşçubaşı‘yı 

tahkikat için İzmir’e gönderir. Tahkikat sonunda Eşref Bey’in, Enver Paşa’ya 

sunduğu rapor oldukça dikkat çekicidir.  

 

Mevcut Katib-i Mesuller arasında en gençlerden biri olan Celal Bey, aldığı 

maaşın üzerine ahar yollardan, on para dahi temin etmek hilkatinde olmayan dürüst, 

kanaatlerini açıkça ifade etmekten çekinmeyen, mefkure sahibi bir gençtir. 

                                                 
49Bayar,a.g.e., s.1646 
50Bozdağ, a.g.e., s.331 
51Bilmez, a.g.e., s.45 
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Karşıyaka’da mütevazi bir evde oturmakta ve aldığı tahsilatla Kut-u Layemut 

geçinmektedir52.  

 

Celal Bey ile ilgili tüm yayılan haberler ve suç yüklemeler, aklının alamayacağı 

kadar büyük karlar sağlayan vurguncu birliğine karşı girdiği cesaretli uğraşması 

neden olmuştur. Bu kişiye karşı müctemi olan iftiralarının gerçek nedeni onun 

dürüstlüğü ve doğrultusudur. Hiçbir aşırılığa ortak olmayan onurlu ailesi, babası olan 

olaylara karşı çabalayan Celal Bey’in, Katib-i Mesulluk’ten ayrılmasının, bireysel 

değil, numus ve yönünün inhizamı buna karşıt suistimalcilerin başarılı olarak telakki 

olunmasını bildirmiştir. 

 

 

  

                                                 
52 Ulutan, a.g.m. s.281 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KUVA-I MİLLİYE KOMİTACI CELAL BAYAR 

 

     1.Dünya Savaşı’nda meydana gelen mağlubiyet İttihat ve Terakki Fırkası’nın 

kapanmasına neden oldu. Devlette Cemiyet karşısında büyük bir tepki meydana 

geldi ve önder kadrosu memleketi terk etti. İttihat ve Terakki Fırkası kendisini kapattı 

ancak  parti alt kadroları Teceddüt Fırkası’nı açarak etki sağlamadan da, siyasette 

bulunmaya devam ettiler. Celal Bey, Teceddüt Fıkrası’nda bulunmadığı gibi eski 

vazifesinden de ayrılmadı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin önder kadrosuyla beraber 

illerdeki üst düzey yönetici kadroları da tümüyle siyasetin dışında kalarak vazife 

yerlerinden ayrıldılar. Heleki, Mondros’tan sonra da hareket kazanacak olan İzmir’ 

de, Celal Bey vazifesini tüm güçlük ve tehlikelere karşı devam ettirmeye kararlıdır. 

Bu davranışı işgaller döneminde ve Milli Mücadele zamanında da kararlılığı 

sürmüştür. 

 

2.1. HALKA DOĞRU CEMİYETİ 

 

1918’da İttihat ve Terakki’den dostu Dr. Nazım ve Veli Rahmi Bey ile Celal 

Bey, İzmir’de Halka Doğru Cemiyeti’ni açtılar ve aynı adla bir dergi çıkardılar. Celal 

Bey, bu topluluğun Umum-i Katiplik vazifesini yaptı. Öncelikle “orta sınıf halk 

tabakasının ve köylünün geliştirilmesi” nedeniyle etkinliğe geçen topluluk, idealist bir 

amaç çizgisinde “Halkçılık” ve “Milliyetçilik” fikrini kabul etmesi için uğraşmaktadır. 

Halka Doğru Cemiyeti, halkı bilinçlendirme ve uyarma sebebiyle bir çok konferanslar 

yapmaktaydı. Bölgede bulunan işgalci emperyalist politikalara karşı olarak halkı 

bilinçlendirme etkinlikleri hızlı bir şekilde devam etmektedir. Tümüyle olayın uzmanı 

insanların yaptığı bu konferanslar ile önemli hizmetler sağlanmıştır. Halka Doğru 

Cemiyeti, on beş günde bir yayınlanan Halka Doğru Mecmuası ismiyle bir dergi 

yayımladı. Derginin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü Turgut Alp takma adıyla Celal 

Bey yapmıştı. Bu mecmua çıkarıldığı sürece Celal Bey, istikrarlı bir şekilde yazılarını 

yayımladı.1 Şubat 1919’da ilk defa çıkarılan Halka Doğru Mecmuasının 1. sayısının 

önsözünde “Mecmuamız ancak Türk milletinin orta sınıf tabakasına milli benlik ve 

içtimai varlığını duyurmağı gaye edinmiş bir hars mecmuasıdır; siyasi makâsıd ve 

neşriyattan külliyen âridir.” yazılmaktadır. Topluluk, mecmua çalışmalarının yanında 

Halka Doğru Kütüphanesi’ni açtı. Bu kütüphane içerisinde oluşturulan bir heyet ile 

halkın gereksinim ve talepleri çizgisinde oluşturulan eserler araştırılacak basım ve 

dağıtım işi sağlandı. Halktan hiçbir ücret almadan yapılan bu çalışmalarla, halkın 

bilgilendirilmesi ve kitap okumanın genişletilmesi hedeflendi. Dergi, kültürel hedefler 
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üzerine oturmuş, Türk milliyetçiliğini önde bulunduran ve Rumlar karşısında bir 

kimlik çalışması yaşanmıştır. Derginin çoğunluğunda Ziya Gökalp’in etkisi 

sezilmiştir. Dergi İzmir’deki tüm okul ve öğretmenlere hiçbir ücret almadan 

verilmiştir. Fakat sadece sekiz sayı yayınlanabilmiştir.İzmir’in işgalini müteakip 

1919’un Mayıs’ında Halka Doğru Cemiyeti ve Mecmuası kapatılmış, mal varlıkları 

öksüzler yurduna devredilmiştir.53 

 

2.2. KUVA-I MİLLİYE DÖNEMİ 

 

            İzmir, Yunanlıların işgal etmeyi düşündükleri bölgelerin ilkinde yer alıyordu. 

Bölgedeki halk, huzursuz bir durumda geleceklerini merak ederken Celal Bey, halkla 

gerçekleştirdiği toplantılarda, bu olaya sessiz olunmayacağını gerekli olan silahlı 

mücadelenin hemen başlaması şeklinde düşünceleri anlatıyordu. Celal Bey bir 

konuda İzmir’de özgürlük ve bağımsızlık için ayaklanmasında önderlik ediyordu. 

İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti Aralık 1918’de, İzmir işgalini önlemek 

ve işgalci güçlere karşı koymak sebebiyle oluşturuldu. Celal Bey, Müdafaa-i Hukuk-ı 

Osmaniye Cemiyeti’nin açılmasında ve yönetilmesinde etkili bir görevde bulundu. 

 

Bu manada Halka Doğru Cemiyeti’nin yeni misyonu, hedefine yararlı olarak 

değişik bir birlikle mücadelenin devam ettirilmesidir. Müdafaa-i Hukuk-i Osmani 

Cemiyeti’nin oluşturduğu bir mitingde Celal Bey; “Efendiler memleketi tehdit eden 

felaket o kadar yakındır ki, bunun yalnız kitaplar çıkararak, gazeteler neşrederek ve 

protesto notaları tevdi ederek önüne geçileceğini sanmak safdillik olur. Eğer zelil ve 

hakir yaşamak yerine mücadeleyi ve icabında ölmeyi tercih edebiliyorsak yapılacak 

tek şey vardır, memleketimizi müstevliye karşı müdafaaya karar vermeliyiz. O nasıl 

silah kuvvetine isnat ederek geliyorsa, biz de ona aynı tarzda mukabele etmeliyiz. 

Silaha sarılabiliyor muyuz? Buna cevap verelim! Eğer vereceğimiz cevap müspet 

olacaksa, kurtuluş yolu vardır.”  Asker olmamasına karşın Celal Bey, ulusa işgallere 

karşı silahlı mücadeleden başka bir seçeneği olmadığına ikna etmiştir. Celal Bey de 

uzlaşma ve görüşme ile sorunun çözülmeyeceğini anlamıştır.54 

 

2.3. İZMİR’DEN AYRILMASI 

Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ve uygulanışı karşısında hükümetin aciz 

kalması düşman emellerinin, özellikle Yunanlıların tarihi emellerinin 

                                                 
53 Bayar ,a.g.e.s.1552 
54 Burhanettin Bilmez, Galip Hoca Komitacı Celal Bayar, s.103-104  
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gerçekleşmesine imkan hazırlamıştır. Cereyan eden hadiseleri yakından müşahede 

eden Mahmut Celal’in kanaati; silahlı bir milli kuvvetin meydana getirilmesidir 55. 

İstanbul ve İzmir’de Milli Mücadele yanlıları tutuklanmaya başlanmış, hatta direnme 

taraftarı olan İzmir valisi Nurettin Paşa görevinden alınarak yerine Milli Mücadele 

karşıtı olan Kambur İzzet Paşa atanmıştır. 56 

 

Celal Bey, bacanağı Sezai Bey ile Halka Doğru idaresinde bulundukları bir 

günde, dostlarından birisi gelerek ‘’Divan-ı Harp Reisi Sait Paşa’nın cebinde devlete 

karşı çete kuranlar listesinin başında isminin yazılı olduğunu ve tutuklanmasının an 

meselesi olduğunu’’57 söyler. Bütün bu gelişmeler ışığında polisinde sıkı denetimi 

altındadır ve hafiyeler tarafından sürekli olarak izlenmektedir.  

 

Mevcut şartlar altında İzmir’de kalması mümkün olmayan Celal Bayar 

kendisine ele geçmemesi için tavsiye edilen mesajlara karşılık olarak ‘’ Asla yakayı 

ele vermeyeceğim. İyi günlerde beraber yaşadığım asil insanlar, Egelilerin 

mukadderatına talihimi bağlayacağım. Durumu çok karanlık görüyorum. Bu felaketli 

günlerde onlarla beraber olacağım. Gücüm yettiği derecede çarpışacağım.’’58 

 

Celal Bey bu mesajında yörükleri teşkilatlandıracağını ifade etmiştir. Artık 

Celal Bayar iç kısımlara doğru çekilecek zeybeklerle temasa geçerek onları 

harekete geçirecek, silahlı bir mukavemet başlatacaktır. Celal Bey, 19 Mart 1919 da 

İzmir’in işgalinden yaklaşık iki ay önce İzmir’den ayrılır.59 

 

2.3.1. Ödemiş Köyü Günleri 

 

Mahmut Celal burada İzmir ile devamlı irtibat kurmak için bir istihbarat teşkilatı 

kurar.60 Ödemiş’te teşkilatlanma hareketlerinin başlaması geride İzmir’de bıraktığı 

dostları ve mukavemete arzulu gençler için bir ümit ışığı, bir istinatgah olmuştur. 

Bunun için eli silah tutanların İzmir’i terk ederek Ödemiş cihetine çekilmeleri tavsiye 

edilmiştir.61 Bütün bunlar olurken Celal Bayar’ı ele geçirmek için İzmir Valisi Ahmet 

İzzet ve Jandarma Genel Komutanı Ali Kemal Paşa, Ödemiş’e kadar gelerek 

                                                 
55Bayar, a.g.e., s.1604 
56Bayar, a.g.e. s.1643 
57Bayar, a.g.e s.1646 
58Bayar, a.g.e. s.1647 
59Bayar, a.g.e., s.115 
60Bayar, a.g.e., s.1731 
61Ekrem, a.g.e., s.66 
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haklarında ‘’memleketin asayişini bozan, yabancı devletlerin müdahalesi için çalışan 

birer Bolşevik’’ olduklarını ilan edip söylemişlerdir.62 Celal Bey’in asıl maksadı, bir an 

evvel silahlı bir teşkilat vücuda getirmektir. Kafası daima bu iş ile meşguldür. Aslında 

O, İzmir’den ayrılırken, Hüseyin Gökçen Efe ile beraber teşkilat kurma 

kararındadır.63 

 

Hüseyin Gökçen Efe, Ödemiş Efeleri Arasında, cesareti ve mertliği ile temayüz 

etmiştir. Mahmut Celal ile dostlukları çok eskidir.16 yıllık zeybeklik hayatında bir 

türlü ele geçirilememiş 1914 senesinde artık kendini affettirmek istemektedir. Celal 

Bey’in büyük uğraşlarından sonra İttihat ve Terakki Hükümeti ve Efe arasında aracı 

olmuş ve affedilmesini sağlamış bu münasebetler arasında yakın dost olmuşlardır.64 

Silahlı mukavemet fikrini Gökçen Efe’yle paylaşan Bayar, durumun vahametini ve 

zaruretini ayrıntılıca anlattıktan sonra vatansever ve anlayışlı bir adam olan Efe hiç 

tereddüt etmeden seksen adamı ile hazır olduğunu söyler. Efe’nin yanında kaldığı 

süre boyunca mümkün olduğu kadar dışarıya karşı gerçek kimliklerini gizlerler. 

Çünkü hükümet tarafından aranmaktadır. Hem de dahili ve harici çevrelerde aşırı bir 

İttihatçı düşmanlığı başlamıştır. Celal Bey ise İttihat ve Terakki’nin tanınan İzmir 

katibi mesulüdür. 65 

 

Celal Bey, Efe’nin köyünde zeybek kıyafetine girer. Fakat ne konuşması ne de 

görünüşü zeybeklere benzememektedir. Bu da dikkatten kaçmamaktadır. Bazen 

zeybek kıyafeti ile köyleri dolaşarak milli mukavemet fikrini anlattığı zaman etkili 

olmamakta; istifham uyandırmaktadır. Üstelik bir zeybeğin tek başına dolaşması 

görülmüş şey değildir. Düşünür ve bu davaya en iyi hizmeti din adamı kisvesi altında 

yapabileceği kanaatine varır. 66 

 

Bu arada İzmir işgal edilmiş hükümet seyirci kalmış, en ufak bir müdahalede 

bulunmamıştır. Hadise halkla askerler arasında paniğe sebep olmuş halk kafileler 

halinde kaçmaya başlamıştır. Artık fiilen harekete geçmenin zarureti başlamıştır. 

Uzun zamandan beri Celal Bey’i tutuklamak için arayan Jandarma Yüzbaşısı 

Hüsamettin Bey’de onun yerini keşfetmiştir. Mert ve vatansever bir asker olan 

Hüsamettin Bey doğrudan Celal Bey’e gelerek bölüğü ile beraber emrinde olduğunu 

                                                 
62Duran, a.g.e., s.243 
63Şakir, a.g.e., s.64 
64Bayar, a.g.e., s.1748 
65Bayar, a.g.e., s.119 
66Bayar,a.g.e., s. 120 
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söylemiştir. Kaçabilen başka subay ve erler de kendisine müracaat ederek 

savunmaya katılmak istediklerini ifade etmişlerdir.67 

 

2.3.2. Germencik’de Bayar 

 

Celal Bayar, Aydın’ın işgal haberini aldıktan sonra Germencik yakınlarında 

Dağyenice Köyü’ne gelir. Bu dönemde Ramazan ayı gelmek üzeredir. Müsait bir 

zemin bulmuş olan Celal Bayar ilk defa Dağyenice Köyü’nde ‘’Galip Hoca’’ adıyla 

hoca kıyafetiyle halkla muhatap olmuştur. Galip Hoca ismini tercih etmesinde 

Mahmut Celal in çocukluğundaki bir hatıranın izi vardır. ’Umurbey’de bir sübyan 

mektebi vardı. Hocamızın adı Hafız Galip’ti. Galip adını, sonunda galip geleceğimizi 

de düşünerek almış oldum’’.68 

 

Galip Hoca Dağyenice Köyü’nde cemaate halka rast geldiği herkese silaha 

sarılmanın gereğini ve cihadın faziletlerini anlatır. Durum çevre köylerde duyulmuş; 

hocayı ziyarete gelenler çoğalmaya başlamıştır. Fakat gerçek kimliği hakkındaki 

şüpheler, tereddütler başlamış ve Galip Hoca buradan da ayrılmak zorunda 

kalmıştır.69 

 

Haziran 1919’da Germencik’e gelen Celal Bey buranın işgal edilmiş olduğunu 

görür 70. Celal Bey uzun bir beyanname yazarak Germencik camilerinin iç kapılarına 

asar. Akın akın camilere gelen halkın beyannameleri büyük heyecanla okumalarına 

çok sevinir. Germencik’in bir bölümü de İtalyanlar tarafından işgal edilmiştir. 

İtalyanlar, Yunanlılara karşı yapılan hareketlere müsamaha ile bakmakta hatta 

desteklemektedir. Celal Bey, İtalyan işgal bölgesine geçerek teşkilat için orada gizli 

bir merkez, bir karargah kurar.71 Celal Bey’in teşkilatı, cepheden gelen haberleri 

önemli beyannameleri, cami kapılarının iç taraflarına yapıştırmaktadır. 72 

 

Bu küçük teşkilat bir gece Yunanlıların Germencik istasyonunda tabur 

karargahı ve deposu olarak kullandıkları otele baskın düzenleyerek ateşe verir. Otel 

ile beraber, birçok silah, cephane ile bir hayli elbise yanarak kül olmuştur. Bu 

                                                 
67Şakir, a.g.e., s.76 
68 ‘’Atatürkçü Celal Bayar’’ Yol Dergisi, (tarihsiz), s.25 
69Bayar,a.g.e., s.1861 
70Duran,a.g.e., s.243 
71Şakir, a.g.e., s.81 
72Duran, a.g.e., s.224 
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olaydan sonra çevrede yer yer Yunanlılara karşı direnme çarpışma ve baskınlar 

artmaya başlamış Galip Hoca’nın hayalleri gerçekleşmeye başlamıştır.73 

 

2.3.3. Çine’de Hizmetleri 

 

1919 Haziran ayı başında Çine’ye gelen Mahmut Celal 57. Tümen Komutanı 

Albay Şefik Aker ve Alay Kumandan Vekili Hacı Şükrü Bey ile görüşerek o zamana 

kadar yaptıkları faaliyetler hakkında birbirine bilgi verirler.74 Yeni planlar hazırlarlar. 

Şefik bey, Yörük Ali Efe ve adamlarını karargaha davet ederek durumun nezaketini 

onlara anlatır. Bu suretle Yörük Ali ve çetesi 57. Tümenin subay ve yedek subayları 

ile takviye edilmiştir. Yörük Ali ve çetesi ilk defa Malkoç Köprüsü’nde bir Yunan 

müfrezesine baskın düzenleyerek müfrezenin tamamını imha etmiştir.75 

 

Milli kuvvetler 1919’un Haziran sonlarında Aydın’ı kuşatırlar. Şiddetli 

çarpışmalardan sonra 30 Haziran 1919 da Milli kuvvetler Aydın’ı geri alırlar. 76 

Aydın’dan kaçan Yunan kuvvetleri 6 bin civarındadır. Böyle mühim denecek 

kuvvetin, küçük bir Kuva-i Milliye kuvveti karşısında kaçması, halkın maneviyatını 

yükseltmiştir.77 Her ne kadar Yunanlılar takviye alarak tekrar Aydın’ı işgal etmişlerse 

de bu ruhu söndürmeleri mümkün olmamıştır. Aydın’ın tekrar işgali üzerine Milli 

Kuvvetler geri çekilmiş Galip Hoca da Menderes’in batısındaki köylere çekilmiştir. 

Burada da Kuva-i Milliye’nin başarılarını anlatmaya ve yaymaya devam etmiştir.78 

 

2.3.4. Umurlu Günleri 

 

1919 Temmuz ortalarında Umurlu’ya gelen Galip Hoca Umurlu’da Milli 

Kuvvetlerde bir kararsızlık79 müşahede eder. Bunun sebebine eğilen Galip Hoca 

teşhisi koymakta gecikmez. ‘’Düşman elde ettiği birkaç kişiyi casus olarak 

kullanmakta ve bunlar vasıtası ile askerler arasında maneviyatı kırıcı sözler 

yaymakta propaganda yapmaktadır.’’ Galip Hoca bunlardan birini yakalatarak aleni 

cezalandırır. Cephede bulunan telgrafçıya: ‘’Bin kişilik mühim bir kuvvetin toplarla 

yola çıktığına’’ dair uydurma bir telgraf yazılır. Bu telgrafı her tarafta okutarak 

                                                 
73Bayar, a.g.e., s.1919 
74Bayar,a.g.e., s.1934 
75Bayar, a.g.e., s.1940-1941 
76Bayar,a.g.e., s.1971 
77Duran, a.g.e., s.245 
78Bayar, a.g.e., s.2078-2084 
79Bayar, a.g.e., s.2085 
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Umurlu’daki zayıf kuvvetlerin maneviyatını takviye eder. 80 Çok iyi bir tesadüf, bir iki 

saat sonra herkesin dikkatini çeken açık bir vagon içinde büyük bir top, Topçu 

Binbaşı Hakkı Bey’in idaresinde Umurlu karargahına getirilir. Halk tabakası üzerinde 

topun tesiri büyük olmuş, dağılan kuvvetler toplanmaya başlamıştır. 81 

 

2.3.5. Köşk Cephesi Hizmetleri 

 

Demirci Mehmet Efe’nin karargahıdır. Kızanlarının çokluğu ile diğer 

efelerden üstün sayılabilir. Demirci Mehmet Efe eşkıyalık hayatında birçok 

çarpışmalara girmiş, çok tecrübeler kazanmıştır.82 Mahmut Celal Bey ortak dostları 

Nazillili Şeyh Nuri Efendi, Denizli Müftüsü Ahmet Hamdi Efendi gibi İttihat ve Terakki 

üyesi Demirci Mehmet Efe’nin saygı duyduğu kişiler aracılığıyla Efe’nin yakın 

maiyeti alanına girmiş ve teşkilatlanma için uygun ortamı sağlamaya çalışmıştır.  

 

Burada birbiri ile rekabet halinde bulunan diğer Zeybeklerle de iletişime 

geçen Mahmut Celal her biri ile görüşerek yoğun nasihatler ve telkinlerle aralarını 

bulmaya güçlerini milli mukavemet için kullanmaya özendirmiştir. Efeler arasında bir 

rekabetin giderilmesi, acil bir zarurettir. Aksi halde Milli Mücadele için büyük 

talihsizlik olacağını öngörmüştür. Galip Hoca, 57. Tümen Komutanı Albay Şefik 

Bey’in yardımıyla Çine’de bir ziyafet düzenler ve o bölgede birbiriyle anlaşmazlığa 

düşen Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe’yi bir araya getirir. Yapılan müzakere 

sonucunda; Aydın mıntıka komutanı mührü Demirci Mehmet Efe, Cenubi Aydın 

Mıntıka Komutanı mührünün de Yörük Ali Efe’ye verilmesi karara bağlanmıştır. 

Yörük Ali Efe’nin mührünü düzenlenen törenle aralarında Galip Hoca’nın da 

bulunduğu bir heyet adına Demirci Mehmet Efe takdim eder. Demirci Efe sonra da 

kendi parmağındaki yüzüğü çıkararak kendi eli ile Yörük Ali Efe’nin parmağına takar. 

Bu güzel jestten herkes memnun olmuş buzlar erimiş istenen müştereklik 

sağlanmıştır.83 İki meşhur efe Milli Mücadele saflarında el ele vermişlerdir.84  

         

         İstihbaratçı subaylardan birisi de İngiliz Generali Hamburg’un yaveri olduğunu 

söyleyen Yüzbaşı Tomson’dur. Nazilli’ye gelen Tomson cephenin ileri gelenleri ile 

görüşmek istediğini bildirmiştir. Galip Hoca Yüzbaşı ile görüşmeye memur edilir. 

                                                 
80Duran, a.g.e., s.245 
81Bayar, a.g.e., s.2086 
82Şakir, a.g.e., s.86 
83Bayar, a.g.e.s.2141 
84Şakir, a.g.e., s.86 



30 
 

Görüşmelere bir iki hoca ve çevrenin bazı ileri gelenleri de katılırlar. İngiliz subayı 

Kuva-i Milliye’nin gücünü ve onu kimin organize ettiğini öğrenmek istemektedir.85 

Galip Hoca anılarında ‘’Görüştüğümüz zaman, bu ziyaret neticesi anlamak istedikleri 

noktaların başlıca şu ana esaslardan ibaret olduğu anlaşılmıştır. 1-Milli harekette 

Bolşeviklik var mıdır? 2- Yapılan hareket, özellikle İttihat ve Terakki Partisi adına 

mıdır? 3- İslam ahalinin Yunan işgal bölgesine dönmelerinin temini. 4-Bölgede 

Yunanlıların yerine, İngilizlerin istenip istenmediğini anlamak… 

 

Celal Bey bu suallere verdiği cevapları şöyle özetlemektedir: ‘’Bolşeviklik 

ismi, ülkemizde yeni işitilmeye başlanmıştır. Bolşeviklik, işçi sınıfının sermaye 

sınıfına karşı mücadelesidir. Ülkemizde sermayedar bir sınıf olmadığı gibi güçlü bir 

işçi sınıfı da yoktur. Binaenaleyh Bolşeviklikten söz etmek beyhudedir. İkincisi Milli 

Mücadele herhangi bir grubun, partinin veya sınıfın değil, vatanları işgale uğrayan 

topyekûn bir milletin karşı koyma hareketidir. Üçüncüsü, Yunanlıların aptalca 

mezalimi devam ettiği sürece halkın yerlerine dönmelerinin imkanı yoktur. Son 

olarak, Yunanlıların yerine İngilizlerin istenip istenmediği sorulmaktadır. Buna 

açıkçası teessüf edilir. Biz esir mi olmak istiyoruz ki bize daha güzel, renkli bir 

efendiden bahsediyorsunuz…86 

 

2.3.6. Akhisar Cephesi Hizmetleri 

 

1919 Eylül’ün ikinci haftasında Kula Gördes üzerinden Akhisar‘a gelen Celal 

Bey, yeni milli görevine hemen başlar.  Yaptığı ilk iş, gerçek hüviyeti ile ortaya 

çıkmak olmuştur. Çünkü artık Galip Hoca lakabını almasını zaruri kılan şartlar 

ortadan kalkmıştır.  Akhisar’da Milli Alay Kumandanı olarak işi aldığı zaman Celal 

Bey iş bölümü yaparak askeri ve resmi işleri Yarbay Süleyman Sabri Bey’e 

bırakmış; kendisi de cephenin siyasi yönü ile ilgilenmeye başlamıştır.87 

 

Celal Bey cephede inceleme yapmaya başlar ve bir husus dikkatini çeker. 

Çevredeki Alevi köylerinden cephede asker bulunmamaktadır. Celal Bey bir baskı 

düşüncesine meydan vermemek için kendi başına bu köyleri ziyaret ederek halkla 

temaslarda bulunur. Müşahedelerine göre, izlenen yanlış politika sonucu bu 

vatandaşların dışlandığı, kenara itildiğini anlar. Yeniden kurulan diyalog ve iyi 

                                                 
85Bayar, a.g.e., s.2215 
86Bayar, a.g.e., 2216 
87Bayar, a.g.e., s.2467-2468 
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münasebetler sonunda kırgınlıklar giderilmiş, bu vatandaşlarımız kazanılmış ve Milli 

Mücadele’ye aktif olarak katılmaları sağlanmıştır.88 

 

Celal bey cepheyi teftiş ederken gönüllü erlerle yakından ilgilenmiştir.Milli 

alay karargahında ve taburlarda gönüllü erler arasında Alevi vatandaşlardan gerekli 

ve istenilen sayıda gönüllü bulunmayışı dikkatini çekmiş ve bu konuyu ayrıntılı 

şekilde incelemiştir.Akhisar çevresinde Alevi köyleri bulunmaktadır.Bunlar hiçbir 

surette diğer ırklarla karışmamış saf Türklerdir.Temiz kanlarının icabı bunların Türk 

egemenliği ve özgürlüğünü korumak için geri planda kalmalarına hiçbir sebep 

yoktur.Celal bey bu köylere ziyaretlerde bulunmuş baskı fiili vermemek için yanında 

hiçbir kuvvet bulunmadan kendisi görüşmeler ,köy halkıyla istişareler yapmıştır. 

 

Köy halkı Celal Bey’i sevinçle içinde karşılamış ,misafir etmiş ve ikramlarda 

bulunmuştur. 

 

Bu evlerde köyün ileri gelen söz sahibi ihtiyarları,ağaları ile görüşmeler 

yapmış ,siyasi durumu kendilerine ayrıntılı olarak açıklamış, kurtuluş çaresinin 

silaha sarılmak olduğunu belirtmiştir.Celal bey’in anlattıklarını büyük bir dikkat ve 

ilgiyle dinleyen köylülerin cevabı ise ‘’ Bizden istediler de vermedik mi? Olmuştur. 

 

Bu cevabın altında asırlık bir kompleksin,yerinde olmayan bir düşüncenin 

yattığı görülmektedir.Yani ‘’bizi önemli saymadılar ki’’ demek istemişlerdir. Celal bey 

içinde bulunduğu manasız bir Sunni-Alevi çekişmesi karşısında gerekli teminatları 

vermiştir.Kendilerine karşı bir dikkat ve saygı işareti olmak üzere karargahında 

gelecek gönüllülere yer ayıracağını ve bağrına basacağını belirtmiştir.Aradaki 

antlaşmanın delili olarak ertesi gün bir miktar süvari, silahları ve atları ile alay 

karargahına gönderilmiş ‘’milli mükellefiyet’’ namına hiçbir hususta diğer 

vatandaşlardan geri kalmayacaklarını söyleyerek sözlerini yerine getirmişlerdir.89   

 

Mahmut Celal Bey Akhisar’da Milli Alay Kumandanı olarak görev yaptığı 

sıralarda, Çerkez Ethem’de Salihli, Alaşehir ve Uşak bölgesini nüfuzu altına almış, 

komşu olmuşlar. Aralarında iyi komşuluk münasebetleri devam etmiş ve Celal Bey’i 

saygı ile karşılamışlardır.90 

 

                                                 
88Bayar, a.g.e., s.2473 
89 Bayar, Cilt: 8, a.g.e., s27 
90 Bayar, a.g.e., s.2920 
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2.4. SİYASİ HAREKETLER 

 

Akhisar bölgesinde bilinen ve sevilen Celal Bey, Akhisar halkı ve ileri 

gelenlerin isteğiyle 1919 seçimlerinde milletvekili adayı oldu. Celal Bey milletvekili 

seçimlerinde Saruhan (Manisa) milletvekili olarak İstanbul’da toplanan son Osmanlı 

Mebusu’na girdi. Celal Bey İstanbul Hükümeti tarafından aranıyor olmasına karşın 

çekinmeden büyük bir cesaretle İstanbul’a gitti. 12 Ocak 1920’deki gizli toplantıda 

Misak-ı Milli onaylandı ve 17 Şubat’ta tüm dünyaya açıklandı. Misak-ı Milli ile yeni 

bir zaman başladı. Misak-ı Milli’yi oluşturan komisyon içinde Celal Bey de 

bulunuyordu. Meclis’te bir diğer tarihi oturum; 13 Mart 1920’de Yunanlıların İzmir 

işgali ile alakalı görüşmelerin olduğu dönem gerçekleşti. Mahmut Bey de oturumda 

konuşarak; işgal kuvvetlerini Türk Milleti yerine uyarıyor, halkı da işgallere karşı 

önlemler almaya davet ediyordu. 

Celal Bey’den sonra konuşan milletvekilleri de aktif ve etkili konuştular. Celal 

Bey’in Meclis’te yaptığı konuşmaya yayım yasağı getirildi. Konuşma halkı 

heyecanlandırırken, İstanbul Hükümeti ve işgalci ülkeleri korkutarak rahatsız 

etmiştir. Bu olaydan üç gün sonra İstanbul ve Meclis 16 Mart 1920’de ele geçirildi. 

Milli Mücadele yandaşı bir bölüm milletvekilleri Malta’ya sürgün edildi. Celal Bey 

Meclis’in işgal edileceğini önceden duyarak Malta’ya sürgüne gönderilmekten son 

anda kurtuldu. Aynı zamanlarda çok ağır bir sıtma hastalığına yakalanan Celal Bey, 

bütün üstelemelere ve hastalığa karşın İstanbul’da daha çok durmanın  bir anlamı 

olmadığını görerek İstanbul’u terk etti. 

 

Mustafa Kemal Paşa bir telgrafla Bayar’ı acilen Ankara’ya çağırdı. Bayar ise 

önce Adapazarı’na sonra Bilecik’e gitti. Adapazarı’ndan Ankara’ya telgrafla Bursa’ya 

ailesinin yanına gideceğini daha sonra Ankara’ya geleceğine dair haber gönderdi. 

Celal Bey ailesinin yanına yeni varmışken Mustafa Kemal’den şifreli bir haber aldı. 

Mustafa Kemal, Anzavur ayaklanmasının Bursa’da engellenmesini istedi. Celal Bey, 

Bursa’da olan askeri kuvvetleri örgütleyerek, Anzavur ayaklanmasına karşı gerekli 

önlemleri aldı. Anzavur İsyanı Balıkesir’den çağırılan Çerkez Ethem kuvvetlerinin 

desteğiyle giderildi ve Bursa’nın olası işgali engellendi. Celal Bey Bursa’da 

Dürrizade tarafından yayımlanmış olan Milli Mücadele’ye karşı olumsuz 

açıklamalara karşı girişimlerde bulundu. İlk önce Bursa’daki din bilginleri ile olayla 

ilgili görüşmelerde bulundu. İşgal altındaki sarayın ve Şeyhülislam’ın özgür 

olmayacağı varsayımıyla, Dürrizade’nin yayımladığı fetvanın geçerli olmadığı 

sonucuna ulaşıldı. Öncelikle Reisül Müderris’in Yusuf Efendi olan Bursa Müftüsü ve 

diğer Bursalı din adamları Dürrizade’nin fetvasına, karşılık fetva yayımladılar. Celal 
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Bey bu fetvanın birini de Ankara’ya yollayarak, diğer illerden de benzer fetvaların 

gönderilmesinin Milli Mücadeleye hizmette bulunacağı düşüncesini bildirdi. Neticede 

Celal Bey önderliğinde oluşan karşı fetva hareketleri 5 Mayıs 1920’de tüm yurtta 

yayımlanıyordu. Bu sayede İstanbul’un Milli Mücadele aleyhinde Aznavur 

Ayaklanmasından sonra yapılan diğer hamleler engelledi. Celal Bey, TBMM’ye 

girmek için Bilecik’e oradan Eskişehir’e gitti. Eskişehir’de Demirci Mehmet Efe bir 

telgraf gönderdi. Efe kendisini Aydın’a çağırıyordu. Celal Bey olayı Ankara’da olan 

Mustafa Kemal’e bildirdi. Mustafa Kemal, Celal Bey’i Ankara’ya Manisa Milletvekili 

olarak davet edince hemen Ankara’ya giden Celal Bey Mustafa Kemal’le ilk kez 

buluşmuştur. 

 

2.5. İSLAM ALEMİ VURGUSU 

 

Celal Bey, Milli Mücadele’nin yalnızca Türklere özgü ve Anadolu’ya has bir 

durum olmadığı ve kısa zamanda tüm İslam alemine örnek olacağı bir mücadele 

içinde olunduğunu çoğunlukla söylemiştir. Bu durumla ilgili Celal Bey; “Davamız 

yalnız bir Anadolu davası değildir, bütün Alem-i İslam’ın halâsıdır.” diyerek iddiasını 

belli etti. Celal Bey’in “Emellerimiz, mefkurelerimiz birdir. Bu birlik uğrunda 

emellerimizi, kudretimizi kuvvetlerimizle tevhit etmek iktiza eder.” sözü bu zamanda 

İttihat-ı İslam düşüncesine sahip olduğu izlenimine sebep olmaktadır. Celal Bey, 

Avrupa’ya ne kadar kızgınsa, doğuya karşı da o kadar sevgi duyuyordu. O zamanda 

geniş coğrafyada büyük bir oluşumu tasarlayan Celal Bey’in, millete hissettiği büyük 

bir güven vardır. 

 

Celal Bey’in bu olayla ilgili düşüncelerinin ayrıntıyı ve içeriği belirsizdi. Bir 

yerde, “Şark; efendiler, bizim halaskarımız bulunacak ve biz bütün Âlem-i İslam’ın 

halaskarı bulunacağız. Şark bizim için gayet ehemmiyetli bir mevkidir. Onu 

kurtaracağız. Türkler hürriyet ve istiklallerine malik olacaklardır.” diyerek geniş bir 

coğrafyada bulunan Türklerin kurtuluşundan bahsedilmekte diğer taraftan, “Elbette 

Vahdet-i İslâmiye teessüs edecektir.” diyerek de resmen Osmanlı Devleti’nin tüm 

Arapları kapsayacak biçimde yeni baştan diriltilmesini savunduğu bir düşüncesi 

vardır. Celal Bey İslam dünyasında ve Türk dünyasındaki bazı hareketliliklerden de 

çok memnun olmuştur. Güneydoğu sınırlarımızdaki kıpırdanmalara Türkiye’nin 

örnek gösterildiği ve “Giriştiğimiz bu özgürlük ve bağımsızlık milli mücadelesinin 

bütün Âlem-i İslam’a yankılanacağını yeterince biliyorduk.” diyerek de çok gurur 

duymuştur. İleriye yönelmiş olan Celal Bey çok umutludur, “Bugün Irak’ta, Suriye’de 

eylemler başlamıştır. Bağımsızlığı için, Kuran-ı Azimüşşan’ın sürekli yüce bir yerde 
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olması için silaha sarılmışlardır. Celal Bey, bu sözleriyle üç yüz milyon Müslüman 

için önder olduğu bir durumla karşılaştığını meclise haber vermekteydi. 

 

Celal Bey, Azerbaycan’da özgür bir ülke olduğundan çok memnundur. 

Bununla ilgili Celal Bey, “Biz Azerbaycan’da bir İslam hükümetinin oluşması 

duyulduğu zaman büyük bir vecit duymuş ve o küçük hükümeti bütün samimi 

ruhumuzla selamlamıştık ve orada bugün bir silsile durumundan münasebattar 

olduğumuz dindaşlarımızın ve ırkdaşlarımızın bağımsızlığı ile hepimiz ilgili 

bulunuyoruz.” demiştir. Celal Bey, bir manada Milli Mücadelenin emperyalizme ve 

eziyete karşılık olarak bulunan örnek bir davranış gerçekleştirdiğini belirtti. Başlıca 

ilgi çeken Celal Bey’in tüm konuları 1920 senesinde Milli Mücadelenin ilk 

zamanlarında bu denli kendine güvenerek açıklamaktadır. Örneğin 15 Kasım 

1920’de “Afrika, Asya, Avrupalıların zalim idaresinde olmaktan tabiki yakında 

kendini kurtaracaktır. Ve zalimler bütün durumda yakın zamanda denizlere 

döküleceklerdir.” demektedir. 

 

 

Ümitli olmayan koşullar içerisinde, olanaksızlıkların en iyi anlayanlardan birisi 

olan Celal Bey’in bu denli kendine güvenen konuşması Milli Mücadele’ye hangi 

ruhla, nasıl güvendiğinin en somut parçasıdır. Celal Bey, yalnız Anadolu’yu, kendi 

ülkesini düşünmez. Ezilen tüm milletlerin bağımsızlığını birlikte olarak 

değerlendirmektedir. Bu konudaki ana fikir doğuya yani İslam dünyasına karşı 

oluşan sevgiden mi yoksa batıya yani Avrupa’ya hissettiği kızgınlıktan mı 

oluşmaktadır? Bunu bilmek için daha erkendir. Celal Bey 1918-1919 senelerinde 

İzmir’de çıkardığı Halka Doğru Mecmuası’nda Rumların aşırı davranışları sebebiyle 

daha milliyetçi bir düşüncedeyken, 1920 senesinde daha İslam dünyasını kapsayan 

bir davranış içine girmiştir. 

 

2.6. İKTİSAT BAKANLIĞI 

 

Kağıt fabrikası olayından sonra Yakup kadri Karaosmanoğlu, Atatürk’ün 

dönemin İktisat bakanı M.Şeref Özkan ı azarlayarak başlayıp şu tepkiyi gösterdiğine 

tanıklığını anlatıyor: ‘’O, (sanayi ofisi genel müdürü A.Şerif Önay’dan söz ediliyor) 

sizin değerli ve dürüst arkadaşınız… ülkemizin iktisadi ve sınai gelişmesini 

baltalamaktan başka bir şey bilmeyen bir adamdır. Ortada bundan birkaç yıl önce 

250.000 sermaye ile kurulup bugün üç dört milyonluk bir ulusal bankamız var. Bu 

banka İstanbul’da bir kağıt fabrikası kurma ruhsatı almak için Bakanlığı’nıza 
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başvuruyor ve buna karşı sizin dürüst ve kıymetli arkadaşınız nedendir bilmem bin 

türlü güçlük çıkarıyor. Ben konuyu inceledim. Yapılan başvuruda yasalara, 

mevzuata aykırı tek bir nokta bulamadım. Kesin kanım şudur ki; kötü niyetle hareket 

etmiştir, ya da olumsuz etkiler altında kalmıştır.91 Bir başka gün Ertuğrul yatında 

Atatürk, Bayar’ı göstererek Türkiye’nin en büyük iktisatçısı olduğunu ve yatta 

herkesin kalkıp onu kutlamasını istemiştir.92 Dahası, 1934’te Bayar için doldurduğu, 

hala Atatürk İnkılap Müzesi’nde bulunan taş plakta Atatürk Bayar için şunları 

söylemektedir. 

 

‘’Efendiler, Kardeşler; 

Biz bu milleti bugünkü şeklinden daha yüksek düzeylere çıkarmakla 

sorumluyuz. Bu yükseliş yalnız ve yalnız meydan savaşlarında kazandığımız 

şereflerle olmaz… Asıl yükseliş, iktisat sahasında yükseliş olacaktır. Büyük 

memnuniyetle görüyorum ki, iktisadın başında bulunan arkadaşım Mahmut Celal, 

mühim surette bu istikameti yayıyor, görüyor ve başarılı da oluyor. Bu yöndeki 

başarısını Türk milleti anladığı zamandır ki büyük zafer gerçekleşecektir.  Ben o 

zaferin kesin olduğuna kani bir adam olarak mutlu ve sevinçliyim.’’ 93 

 

Atatürk, Celal Bey’e hayranlığa varan takdirinin bir ifadesi olarak ayrıca 

‘’yüksek’’ anlamına gelen ‘’Bayar’’ soyadını almasını da önermiştir. Özkan olayı ile iş 

bankacılarla hükümetçilerin gizli ve açık çarpışmaları şiddetlenmiştir.94 Yakup Kadri, 

İsmet Paşa’nın M.Şeref Özkan’ın gidişine pek hayıflanmamakla birlikte asıl, İş 

Bankası Genel Müdürü Bayar’ın İktisat Bakanlığı’na getirilişinin çok ağırına gittiğini95 

söylüyor. Çünkü Bayar’ın İktisat Bakanlığı’na getirilişi, İnönü önderliğinde 

bürokrasinin devletçilik anlayışıyla özel girişimden yana olanların devletçilik 

anlayışındaki savaşımı başlatmıştır.96Nitekim, İktisat Bakanlığı’na atandıktan sonra 

Bayar özel sanayi girişimciliğine öncelik tanımış, planlamada da hangi alanların özel 

kesime bırakılacağı ve bunların ne ölçü ve oranda korunacağı sorunlarına ağırlık 

vererek Sovyet uzmanların hazırladıkları sanayi planı raporunu göz ardı etmiştir. 97 

Devletçiliği, daha özel sermayenin başarısız olmasına bağlayan Bayar ise, eğer 

devletin endüstrileşmesini ve milletin ihtiyaçları yalnızca birtakım özel kurumlara 

                                                 
91Karaosmanoğlu, a.g.e., s.131-132 
92Karaosmanoğlu, a.g.e., s 145-146 
93Bayar, a.g.e., s 22-23 
94Başar, a.g.e., s.151 
95Karaosmanoğlu, a.g.e., s.110 
96Yerasimos, a.g.e., s.130 
97İlkin, a.g.e., s.257-260 
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bağlandığı sermayeye devredilirse en az daha iki yüz sene bekleme dönemi 

geçirmek gerektiğini bildirerek, ülkeyi diğer bir çıkar yol bulunmadığı için direk 

ekonomik faaliyetlere geçmesini sağlamıştır.  

 

Böylece, 1932 yılı içinde hızlı başlangıç ve 1933’teki yumuşama ve geriye 

dönme aşamalarından sonra 1934-1937 yılları arasında devletçilik rayına oturmuş 

ve kendisine belirgin niteliğini veren en önemli icraat bu yıllara özgü olmuştur.98 1. 

Beş Yıllık Sanayi Planı ile dokuma, maden, selüloz, seramik ve kimya sanayi 

kollarının kurulması hedeflenmiş ve plan dönemi sonunda bu hedeflerin çoğuna 

ulaşılmıştır. Nitekim Bayar’ın İktisat Bakanlığı ve Başbakanlığı yıllarında Türk 

ekonomisinin kalkınma hızı yüzde 9‘u aşmış, sanayileşmede büyüme oranı yüzde 

10,2’ye ulaşmış, 99  dış alımda devletçi sanayileşme politikası doğrultusunda 

makinalar ve motorlu taşıtların payı 1930’da yüzde 10 iken 1938’de yüzde 23’e 

yükselmiş ve birbiri ardına gelen iyi hasat yılları da dış satımı arttırmıştır.100 1923-

1929 dönemine oranla Türkiye’nin dış ticaretteki payı azalmakla birlikte dünya 

ticaretindeki payı yükselmeyi sürdürmüştür. 101 

 

1933-1938 arası yabancı şirketlerden satın alınan önemli sayıda kuruluşa 

rastlanmaktadır. Bunlar, Mudanya-Bursa Demiryolu, Türk Anonim Su Şirketi, İzmir 

Rıhtım Şirketi, İzmir-Afyon ve Manisa Bandırma Hattı, İstanbul Rıhtım Dokuma ve 

Antrepo TAŞ, Aydın Demiryolu, İstanbul Telefon Hattı, Ereğli Limanı, Zonguldak 

Çatalağzı demiryolu ve kömür madeni işletmeleri, Şark Demiryolları, İzmir Telefon 

Taş ve İstanbul Türk Anonim Elektrik Şirketidir.102 Görüldüğü üzere millileştirme ve 

devletleştirme geniş çapta demiryolları, limanlar, yerel hizmetler, elektrik, su, telefon 

şirketleri gibi sosyal politika gereği yapılmış izlenimi vermekle birlikte, satın almalar 

karşısındaki yabancı şirketlerin tutumları da bakım ve onarım gerektirecek denli 

eskimiş, dolayısıyla kar oranı düşük bu kuruluşları elden çıkarmada adeta gönüllü 

davranma yönündedir 103 

 

Ne var ki bu millileştirmeler sürerken, Bayar TBMM’de yaptığı bir konuşmada;  

‘’Yabancı sermayeye karşı olmadıkları’’ vurgusunu yinelemiş, nitekim bu açıklamayı 

                                                 
98Boratav, a.g.e., s.108. 
99Çavdar, a.g.e., s.216-218 
100Tezel, a.g.e., s.104-108 
101Alkın, a.g.e., s.6-7 
102Yazman, a.g.e., s.72-73 
103Tezel, a.g.e., s. 176-17 
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doğrular yönde 1934-1938 arasında Türkiye’de 32 yeni yabancı kuruluş etkinliğe 

geçmiştir.104 

 

2.7. ŞARK RAPORU 

 

Bayar’ın 1932’de İktisat Bakanlığı’na getirildikten sonra Atatürk’ün ya da 

İnönü’nün isteğiyle hazırlatıldığı belirtilen, metni 69 sayfa olan Şark Raporu, Aralık 

1936’da tamamlanarak ‘’gayet mahrem ve zata mahsustur’’ kaydıyla ve ‘’İktisat 

Vekili Celal Bayar’ın Şark Raporu’’ başlığıyla Bakanlığın özel kalemince 

derlenmiştir. 

 

10 Aralık 1936’da Yüksek Başbakanlık’a hitaben yazılan Şark Raporu’nun 

önsözünü günümüzde de Doğu ve Güneydoğu Bölgeleri’nde güncelliğini koruyan 

sorunların 60 yıl önce saptandığını ancak hala çözülemediğini göstermek için 

kısaltmadan verilmektedir. 105 

 

10 Aralık -1936 

Yüksek Başvekalete 

Mukaddeme 

 

‘’Doğu illeri, devletin rejimi buraya gelinceye kadar kat’i bir tarzda 

hakimiyetimiz altına girmemiştir. Geçmiş hükümetler, halk üzerindeki hakimiyetlerini 

ağalar ve şeyhler vasıtasıyla yürütmek istemişlerdir. Ağalar ve şeyhler soyduklarının 

bir kısmını hükümet erkanına vermek suretiyle buralarda müşterek idare-i maslahat 

(rahat yönetim) devri yaşanmıştır. 

‘’Şark’ta bugün için dahi devletimizin tamamen yerleştiği iddia olunamaz. 

Dayanacağımız en mühim kuvvet: ordumuz ve jandarmamızdır. Bu iki mühim 

kuvvetin inzibati ve modern zihniyetle idaresi karşısında iftihar duymamak kabil 

değildir. Geçen sene Başvekilimiz İsmet İnönü’nün seyahatinden sonra idari ve mali 

sahalarda da yapılmaya başlanılan yenilikler göze çarpmaktadır. Yeni işe başlamış 

münevver kaymakamlar, tahsil görmüş yeni müdürleri karşımıza çıkarmaktadır. 

  

Hükümet teşkilatının esasları kurulmaya başlanmıştır. Mali sistemde de 

ilerlemiş tedbirler görülmektedir. 

                                                 
104Tezel, a.g.e., s. 178 
105Mazıcı, a.g.e., s 28 
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‘’Askere alma işlemlerinin intizam dahilinde yürütüldüğü, vatandaşlar arasında 

bir kısım müstesna vatan hizmetlerinin umumileştiği alakadarlarca ifade edilmiştir. 

Devlet cihazlarının muntazam yürüyebilmesi için lazım gelen elemanlar 

hazırlanmaya başlamıştır. 

 

‘’Hükümet binaları, bilhassa kazadakilerin durumu perişan haldedir. Binalar 

içinde uzun müddet oturup çalışanların enerji ve muhakeme kabiliyetlerini kayıp 

edeceklerinden korkulur. Yeni eleman, yeni bir zihniyetle yerleşmeye çalıştığımız bu 

muhitlerde muntazam hükümet dairelerinin, memur ailelerin ikametgahlarının inşası 

mühim bir mesele halindedir. Devlet otoritesinin yerleşmesi için bu da zarurettir.’’ 

 

 

2.7.1. Farklı Muamele 

 

Doğu illerinde hakimiyet ve idare bakımından göze çarpan bariz bir hakikat 

vardır: Şeyh Sait ve Ağrı İsyanlarından sonra Türklük ve Kürtlük ihtirası karşılıklı 

şahlanmıştır. İsyan edenleri tenkit etmek için şiddetin manası anlaşılır ve yerindedir. 

İsyandan sonra, fark gözetmeksizin idare etmek de bundan ayrı ve pek ilerlememiş, 

yavaş  bir sistemdir.  

 

Gözlemlerimize göre, Kürtçe konuşan vatandaşlarımızın hayatında dahi 

canlılık vardır. Faaliyet vardır. Bu husus kendilerinde ve çocuklarında nazarı dikkati 

celp etmektedir. Esasen mevzubahis edilmesi gereken hayatiyetin en kat’i bir delili 

de buldukları boş ve bereketli yerlere derhal hiçbir taraftan yardım görmeden 

yerleşmiş ve işe başlamış olmalarıdır. 

 

Hariçten sokulmaya çalışılan politikanın cereyanlarını kırmak ve bu yurttaşları 

ana vatana bağlamak için devamlı iş imkanları gereklidir. Kendilerine, yabancı bir 

unsur oldukları resmi ağızlardan da ifade edildiği takdirde, bizim için elde edilecek 

netice, büyük bir tepki olacaktır. Bugün Kürt diye bir kısım vatandaşlar 

okutturulmamak ve devlet işlerine karıştırılmamak isteniyorlar. Ve daha doğrusu bu 

kısım vatandaşlar hakkında ne gibi bir sistem takip edileceği idare memurlarınca 

açık olarak bilinmiyor. Bunu bir sisteme bağlayarak, kendilerine açık talimat 

verilmesini çok yerinde ve faideli bir tedbir olarak telakki etmek doğru olacaktır.Hiç 

olmazsa bu surete tereddütlerin ve kişisel görüşlere dayanan keyfi hareketlerin 

önüne geçilmiş olur.  



39 
 

 

2.7.2. Toprak Tevzii (Dağıtımı) 

 

Şark illerinde toprak bölüştürmenin, halkı toprak sahibi etmenin önemi bellidir. 

Hedef, bu konularda yalnızca toprak sahibi olmak değildir . Mümkün olduğu kadar 

kredi araçlarını, üretim olanaklarını da aynı dönemde vermektir. Ürünlerin satışlarını 

da sağlamakdır. Üretim araçları sorunlarında, olabileceği kadar kayıtlar alınmıştır ve 

bu muvaffakiyetin temeli olmakla birlikte, yalnızca toprak isteyen, üst tarafını 

kendilerinin halledeceğini söyleyen köylülere de denk gelmek mümkündür. 

 

Zamanıyla yapılan arazi bölüştürmelerinin bir bölümünde birtakım 

yolsuzluklar meydana geldiği öne sürülmektedir. Diyarbakır’a gidilirken bir köy 

halkıyla konuşuldu. Bir bölümüne 150 dekar dağıtılmış ancak bir bölümü de yoksun 

bırakılmıştır. Değişik işlem uygulandığı belirleniyor. 

 

‘’Kaçaklardan birinin arazisinin bir yıl sonra bölünmesini beklediklerini 

söylediler. Ve değişik işlem uygulamadıklarını belirttiler.‘’ Köy halkını toprak sahibi 

yapmak, köy halkını hükümete bağlayacak çok etkili bir önlemdir. Bu önlemin iyi bir 

sonuç alabilmesi için de ikinci bir koşul bulundu. O da çevredeki nüfus sahibi 

derebeylerinin aileleriyle beraber iç yurda sevk edilmesidir. Bu davranış, ülke nüfuz 

ve kuvvetini belirlemekle birlikte halkın zorbalıktan kurtulmasına yardımcı 

olunmuştur. Bu güvenirlikle çevrede memnuniyeti sağlamaktadır. Zamanıyla bazı 

ağır yanlış işlerde yapılmıştır. Örneğin Artvin’den Yozgat’a gönderilen tüm halk 

kütlesi Türkçe konuştukları ve has Türk oldukları öğrenildikten ve önemli zarar 

gördükten sonra tekrar eski yerlerine gönderilmişlerdir. Bu gibi yanlışların 

tekrarlanacağını sanmıyorum. Kısaca zorbaların aileleriyle birlikte başka yerlere göç 

ettirilmesi etkili bir politika olacaktır. 

 

Geçen kez ki Şark gezisinde Dersim sorunu, had dönemlerinde bulunuyordu. 

Bu kez ki gezimde Dördüncü Umumi Müfettiş General Abdullah Aldoğan’ın 

açıklamasını dinledim. Müşarünileyhin kan dökülmeden bu sorunun halli ve Dersim 

halkının öteki yurttaşlardan aynı olarak bir yurttaş olacakları üzerindeki umudu başlı 

başına bir olaydır. 

 

Bölgesindeki işlerle yakın bir ilgi ve ciddilikle ilgilenen ve esaslı bilgiye sahip 

olan müşarünileyh bu da başarı sağlamasıyla sadece bunun yüzünden görevini iyi 

yapmış sayılır ve takdir olunur. 
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2.7.3. Bürokratik Zihniyet ve Ekonomi 

 

İdare görevlilerin çevresinde, Karadeniz’den başlayarak içinde bulunduğumuz 

bir anlayış eksikliğini anlatmayı görev edinmekteyiz. İdare amirlerimiz ve 

görevlilerimiz, ekonominin ülke ve millet içinde birinci sırada yer aldığı ve milletin 

iktisadi yapısının güçlendiği takdirde başka işlerin kolaylaşacağını 

değerlendirmemiştir. Ve hem de aşırı bir şekilde söylenebilir ki, kimileri iktisatla 

ilgilendiği gereğini dahi hala anlamamıştır. Bir valiye denk geldim. İli ile ilgili bana 

bilgi veren askeri kumandanın düşüncelerle karşılaştığında yabancı olduğu belli 

oluyordu. Bundan dolayı ilin ekonomisi ile ilgili düşünceleri yoktu. 

 

Farklı bir ilbaya denk geldim. Yönettiği bölgede Seylan çayının niteliğinde 

yakın bir çeşit çay üretilmesinin olabileceği bilimsel olarak açıklanmıştır. Doğrusu 

bölgesinden 45 km uzaklıkta, aynı iklim koşulları içerisinde yabancı bir devletinin de 

çayı üretilmektedir. Halk içerisinde çay üretmenin genişlemesi için ne kadar vakte 

gerek duyulduğunu sorduğum zaman bana 15 yıl olacağını söylediler. İnkılap 

hayatımızda değil 15 senenin 15 ayın bile ne kadar uzun bir dönem olduğunu fark 

etmemişti. 

 

Yurdumuzun bir senede tükettiği çayın kıymeti ortalama 500.000 lira 

civarındadır. Bu parayı özellikle bu çevrede halkın geçimini, yararına ayrılmış 

olanağı olduğu takdirde halk varlıklı bir hayat sağlayabilir. Doğrudan bu bölge halkı 

yoksul ve gurbetçilerdir. 

 

İdare amir ve memurlarımızın görevini yerine getirdikleri davranış ve istismarcı 

inhisarlar yerleşmesine ilgisiz kalmamaları, merkezi aydınlatmaları gerekmektedir. 

Söylenebilir ki, yankesicilerin kötülüklerini engellemek için sabah akşam çalışan 

idare görevlilerimiz tüm bir ili vurgunculuk ve kurgu nedeniyle oluşan mutsuzlara 

karşı hassas olmamışlardır. İdare amir ve görevlilerin karışma kanunu ile buna 

müzeyyel mevzuatın uygulamasında büyük ve etkin ilgi göstermeye değerdir. 

 

 

2.7.4. İdare-i Hususiyetler ve Ekonomik İşler 

 

İl özel idarelerini yapmaları gereken işlere bakarak mali yönden önemsiz bir 

görev olduklarını yakından görmekteyim. Buna bağlı olarak halkın iyiliği için ülkeyi 
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temsil eden bu idareler sayesinde açılacak ve örnek oluşacak ekonomik işler 

mevcuttur. Bunların uygulanması için idarelerin hususiyeler genel ülke 

programlarında bulunduğu gibi belirli ve sistemli bir planlama ve mevzii özellikleriyle 

devletçiliği ortaya koyma vakti gelmiştir. 

 

İdare Hususiyelerin şu anki organik kanunları (iç yönetmelikleri) liberal 

sistemin ürünüdür. İdarecilerimizin bir bölümü de kırık bir liberal düşünceyle bunları 

benimsemiştir. Raporumuzun iktisadi kısımları okunurken isteklerimiz ortasında 

bunlara sahip neler olduğunu ayrıntılı olarak bakılacaktır. 

 

2.7.5. İran Transit Yolu 

 

İran transit yolunun yapımında gördüğüm durum, aranacak hızlı ve güvenlikli 

gelişeceği düşüncesi içerisinde değilim. Müteahhit, işçi bulamadığı hükümet 

aracılıyla ‘’amele-i mükellefe’’ gönderilmiştir. Biz, bu yoldan gider ve dönerken işçiler 

önümüze çıkarak arazide ürünleri olduğundan bahisle terhisleri için ısrar etmişlerdir. 

Bu duruma neden olarak müteahhidin ihale zamanda eksiltmeyi yüzde 30-35 

oranında indirime bağlı tutması hatıra gelmektedir. Bu önemli bağlı tutulmayla 

birlikte, son dönemlerde işçi fiyatı da arttırıldığı için müteahhidin bu işin içinden 

çıkamayacağı tedirgin etmektedir. 

 

Gezimizde gördüklerimi aynen dile getiriyorum. Bunlar içerisinde Bakanlık 

işlerinin dışında yaşananlarına da değiniyorum. Bu yazdıklarımda görüş hataları yer 

alabilir. Düşünce ve kişisel görüş hatası yer alabilir.  Ancak amacım kimseyi 

incitmek değildir. Gelecekteki iyilik namına Başbakanlık gözlemlerimi samimiyet ile 

üzgün olarak dile getirmekten oluşmaktadır.(s. 1-7) 

 

Raporda ‘’Doğu illerimizde Ekonomik Gözlemlerimiz ve Önerilerimiz ‘’ alt 

başlığında Doğu illerindeki ekonomik sorunu teşhis ederek yöre halkının o günkü 

koşul ve araçları çerçevesinde yaşam ve refah düzeylerini yükseltmek ilkesine 

dayanılarak ilk aşamada hayvancılığın, ikinci aşamada da demiryollarının hiç 

olmazsa Erzurum’a değin ulaştırılarak tarımın sanayileştirilmesine çalışmadan söz 

ediliyor. Bayar’a göre oldukça ilkel bir ekonomik bünyeye sahip olan doğuda zorunlu 

kişisel gereksinimin dışında üretim ‘’tasavvur’’ bile edilemez. 

 

Doğu Anadolu’nun o günkü koşullarının geri kalmışlığı, merkezi yönetimin 

yöreyi savsaklamasına ek olarak Sovyetlerin istismarcı ve sürekli tek yanlı düşünen 
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dış ticaret tekeli ve onun kullandığı içsel öğelerle açıklanmaktadır. 

Kollektivizasyondan sonra tarım alanındaki hayvan mevcutları önemli oranlarda 

azalmış olan Rusya, Tiflis’te imzalanan bir anlaşma ile tüm Doğu Bölgesi’nin 

ekonomik geleceğine egemen olmuştur. Bundan böyle Sovyetlerle doğudaki ticari 

ilişkilerimizin karakteri, biçimi ve koşulları iki ülke arasındaki siyasal dostluğu 

güçlendirecek nitelikte değildir. Çünkü gerçekçi ve iki taraf içinde aynı derecede 

etkili bir ‘’reciprocite’’ (karşılıklı) ilişki yoktur. (s.9) 

 

1924’ten 1935’e değin Rusya’dan dış alım ve Rusya’ya dış satım miktarları TL 

baz alınarak verilen tabloda, dış alımın her yıl dış satımdan daha fazla çıktığı, bunun 

da Sovyetlerin dış ticaret tekellerinin çok etkili bir ekonomik savaş aracı ve hatta 

Sovyet rejiminin temel direklerinden biri olarak görüldüğü yineleniyor. (s.11) Sovyet 

tekelinin kırılması için Türkiye, köktenci çareler bulmalı, bunun içinde devlet 

kanalıyla doğuda Service Public (Kamu Hizmeti) şirketi kurulmalı ve yöre halkına 

ruhsat verilerek dış satım yapmaları sağlanmalıdır. Service Public şirketinin kuruluş 

amacı böylelikle; Rusya, İran, Irak ve Suriye’ye hatta Mersin limanından yapılacak 

hayvan ve hayvan ürünleri ticaretinde düzenli bir görev üstlenmektedir. ‘’Finansmanı 

İş ve Ziraat Bankaları’nın ulusal girişimine katılmaları biçiminde sağlanacak olan 

Service Public şirketinin kuruluşu Rusya’ya karşı discrimination’’ (ayrımcılık) olarak 

anlaşılmamalıdır.’’ diyen Bayar, sözlerini şöyle sürdürüyor: ’’Biz devlet otorite ve 

saygınlığını çiğneyen ve bütün bir bölgeyi soyan istismarcı ve tekelci bir grubun 

egemenliğini yıkacağız. Ve böyle bir harekete neden ya da araç olabilecek usulleri 

ortadan kaldıracağız. Bu hareketimizde Ruslara karşı hiçbir özel kasıt yoktur. 

Önerdiğimiz sistem ulusal çıkarlarımızı koruyacak denli Sovyetlerle dostluğumuzun 

ticari sahadaki sarsıntılarla zedelenmesine engel olacak en iyi yoldur. 1928’den beri 

yapılan ticaret antlaşmaları kanıtlamıştır ki, karşı tarafın örgüt ve donanımına göre 

örgütlenmemiş ve donanmamış olmak yüzünden sürekli zarar etmiş bulunuyoruz.’’ 

(s.15-16) 

 

Şark Raporu, başlığından anlaşıldığı gibi yalnızca Doğu illeri hakkında 

hazırlanmış bir rapor değildir. Kars’tan Van’a, Malatya’dan Elazığ’a, Samsun’dan 

Mersin’e, Adana’ya hatta İstanbul’a değin ülkenin hemen hemen yarısına uzanan 

raporda ikinci beş yıllık sanayi planı çerçevesinde, et sanayi, pamukçuluk, taze ve 

kuru meyvecilik, çay, yumurtacılık, Erzurum ve Diyarbakır ‘da silo yapımı, 

madenlerin araştırılması ve işletilmesi, elde edilecek ürün, araç ve gereçlerin 

doğuya nakliyatı, Doğuda bayındırlık ve imar hareketine inşaat malzemesi 

gereksinimi, tereyağı ve peynir işi, el sanayi, İran’dan petrol ve benzin alımı 
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konularında önce rakamlarla sorunlar saptanmakta, daha sonra çözüm önerileri ve 

mali kaynakların nasıl sağlanacağı gösterilmektedir. 

 

Bayar’ın izlenimlerine göre, okuma-yazma çağından uzak olan köylünün bilgi 

ve ufkunu açmak ve verimini arttırmak için ‘’millet mektebi’’ seferberliğine başlanmalı 

ve bu yolla çok sayıda köy okulu açılmalıdır. Bayar, köy okullarının kütüphanelerine 

ise İktisat Bakanlığı’nda bulunan kitaplarla Universite Cinegraphique Belge’nin 

sinema ile öğretim programını ödünç vermeyi önermektedir. 

 

Asıl üzerinde durulması gereken nokta, Bayar’ın gezici tarım, ticaret, 

hayvancılık vb. konularında öğretmenler atanarak köylünün eğitiminin sağlanması 

önerisidir. 17 Nisan 1940’ta yasallaşarak kurulacak olan Köy Enstitüleri’nin adeta 

programlarını anlatan Bayar, köylünün böylece peynir, tereyağı yapmayı 

öğreneceklerini, ekinleri gezerek toprak üzerinde daha verimli olacaklarını, köy birlik 

ve kooperatiflerinin kurulmasının yararını Belçika ve Kuzey Amerika deneyimleriyle 

göz önüne seriyor. Bayar, bir mevsim çalışan, üç mevsim kovuğuna çekilen köylüyü 

radikal ve planlı çalışmaya yöneltmek ve köyden kasaba ve kente doğru bağlantı 

kurmak ve böylece refah düzeyinin yükselmesini sağlamak için İktisat Bakanlığı’nın 

hizmete hazır olduğunu sözlerine ekliyor.106  

                                                 
106Nurşen Mazıcı, Celal Bayar Başbakanlık Dönemi 1937-1939, s.28-35 
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                                                ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                                               DEVLET ADAMLIĞI 

BAŞBAKANLIK DÖNEMİ 

 

1937 senesinde Başbakan İsmet İnönü ve Mustafa Kemal arasında birtakım 

düşünce ayrılmaları olmuştur. Bira fabrikası durumu, Nyon problemi ve Çiftlik vakası 

gibi gelişmeler iki adın arasını açmış buna Mustafa Kemal’in sağlık problemleri de 

etkili olmuştur. Bu huzursuz durum İsmet İnönü’nün Başbakanlık vazifesinden 

ayrılmasına neden oldu. 18 Eylül 1937’de Başbakanlık vazifesinden istifa etmesini 

kararlaştırmış olan İnönü hatıralarında; ‘’Gerçek şudur ki samimi kanaatimi 

söylüyorum. O günkü insanlar arasında ve uzun süredir yerleşmiş olan beraber 

çalışma döneminde en uygun seçimin Celal Bayar olacağını samimi olarak 

söyledim.’’ açıklamasıyla bu kararı da aslında Atatürk ile beraber aldıklarını 

belirtmiştir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki; İnönü’nün Başbakanlıktan alınması 

Atatürk-İnönü ilişkilerini kopma noktasına getirmemiştir. Erzincan Milletvekili Aziz 

Sami tanık olduğu bir olayı şöyle anlatıyor: 

 

‘’Ben, İsmet İnönü Başbakanlıktan çekildikten sonra bir gün Atatürk’ün 

sofrasında bulundum. Mustafa Kemal, İnönü’den bahsetti. ‘’Ben onu hali hayatımda 

Cumhurbaşkanı yapacağım.’’ dedi. Sofrada İnönü’nün kalem müdürü Vedit‘de vardı. 

Bu sözünü gidip İsmet İnönü’ye ‘nakletmesini emretti. Yine bir gün İsmet çekildikten 

sonra Mustafa Kemal’in sofrasında bulundum. Sofrada İnönü ve Bayar da vardı. 

Atatürk İnönü’yü, Bayar’ın üstüne oturttu. Sonra İsmet’i nasıl tanıdığını ve nasıl 

yetiştirdiğini anlattı. İnönü ise ‘’Atatürk bu sözlere gerek yok ben sizin neferinizim’’ 

dedi.107 

     

        Peki İsmet İnönü, Atatürk için bu kadar önemli ve başarılı görünüyorken neden 

Celal Bayar bu göreve getirildi. Buna dönemin konjonktürel yapısı ve sorunlar cevap 

olarak verilebilirse de bir başka açıdan bakmakta fayda sağlayacaktır. Aydemir, 

Bayar’ın tercih edilişini şuna bağlıyor; ‘’Atatürk artık sükuna ve rahata muhtaçtı. 

Uysal ve emirlere uyan bir Başbakan, O’nun son zamanlarında muhtaç olduğu 

dinlenme havasını daha iyi sağlayabilirdi. Ve Celal Bayar bu bakımdan ebetteki 

İsmet Paşa’dan daha başka bir insandı.108 

 

                                                 
107Us, a.g.e., s.302  
108Mazıcı, a.g.e., s.702 



45 
 

3.1. KABİNENİN OLUŞUMU VE HÜKÜMET PROGRAMI 

 

İnönü’nün Başvekillikten istifa etmesinden birtakım dikkat edilmesi gereken 

konular oluşacağını düşünen Atatürk, bir ileriyi dönük önlem almak için İnönü’ne bir 

buçuk aylık izine ayrılmış, bu zaman içerisinde de hem başvekil seçimi düzenlenmiş 

İktisat Bakanı Celal Bayar’ı Başvekil seçilmiş, hem de kamuoyuna bu biçimde bir 

farklılığa hazırlamak elverişli olmuştur. 20 Eylül 1937’de Bayar’ın Başbakan 

Vekilliğine gelmesinden sonra TBMM açık olmadığı için İnönü izinli görünmüş ve bir 

buçuk aylık iznini kullanmadan istifa etmiş, 25 Ekim 1937’de Bayar Başbakanlık 

görevine aslı olarak başlamıştır. Bayar’ın Başkanlığında oluşan kabine vekilleri 

aşağıda verilmiştir: 

 Başbakan: Mahmut Celal Bayar (İzmir) 

 Adliye Bakanı: Şükrü Saraçoğlu (İzmir) 

 Milli Savunma Bakanı: Kazım Özalp (Balıkesir) 

 İçişleri Bakanı: Şükrü Kaya (Muğla) 

 Dışişleri Bakanı: Tevfik Rüştü Aras (İzmir) 

 Maliye Bakanı: Fuat Ağralı (Elazığ) 

 Milli Eğitim Bakanı: Saffet Arıkan (Erzincan) 

 Bayındırlık Bakanı: Ali Çetinkaya (Afyon) 

 İktisat Bakanı ve Ziraat Bakanı V: Şakir Kesebir (Tekirdağ) 

 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı: Hulusi Alataş (Aydın) 

 Gümrük ve Tekel Bakanı: Ali Rana Tarhan (İstanbul) 

 

3.2. BASINDA BAYAR HÜKÜMETİ 

 

Bayar’ın Başbakanlığa getirilmesi Türk basınında olumlu karşılanmıştır. 

Örneğin Cumhuriyet gazetesi başyazarlarından Yunus Nadi ‘’Büyük Şef’in Nutkunu 

Dinlerken’’başlıklı yazısında; ‘’Mecliste başbuğun uzun nutkunu aşama aşama 

gelişir gördükçe, milli Türk bünyesinin Atatürk Şefliğine bağlı güçlü oluşumu 

gözümüzün önünde levha levha canlandı.’’ diyor. 109  Nadi bir başka yazısında 

‘’Büyük Şef Celal Bayar Hükümeti’yle memlekete hiç pürüzsüz yepyeni bir istikamet 

vermiştir. Celal Bayar büyük ve yetenekli bir devlet adamıdır.’’ Sözleriyle yeni 

hükümete duyulan güveni dile getirmektedir.110 

 

                                                 
109 Cumhuriyet, 2 Kasım 1937. 
110 Cumhuriyet, 10 Kasım 1937. 
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Yeni asır yazarlarından Hakkı Ocakoğlu da ‘’…Programlarını Halk Partisi’nin 

ana ilkelerinden alan hükümetlerin kişilerle ilgisi olmaz. Türkiye’de kişilerin 

egemenliği değil, ilkelerin egemenliği vardır. CHP’ye mensup kişilerden kurulacak 

herhangi bir hükümet, kesinlikle programını bu partinin ilkelerine dayandırmak 

zorundadır. Nitekim  Celal Bayar da böyle yapmıştır.’’111 

 

Ulus gazetesi aracılığı ile destek veren Falih Rıfkı Atay ise; ‘’Atatürk, 

İnönü’den Celal Bayar’ın İktisat Bakanlığı’na getirilmesini istediği vakit dünya 

buhranı karşısında ülke koşullarının ne kadar çetin olduğunu hatırlarız. Yurttaşların 

her an maddi bütün davalara değinen ekonomi işlerinin düzenlenmesinde ve 

gelişmesinde Celal Bayar tek sözcük ile başarılı olmuştur. Yeni görevini dahi şerefle 

başaracağından şüphe edilebilir mi? İsmet İnönü gibi onu da hizmetinde yetiştiren 

ve devlet adamı vasfını keşfeden Atatürk’tür. Atatürk’ü seven herkes Celal Bayar’ın 

yardımcısıdır.’’112 

 

3.3. SİYASİ MÜSTEŞARLIKLARIN KALDIRILMASI 

 

Bayar hükümetinin icraatı İnönü’nün Başbakanlığı döneminde Cumhuriyet 

rejimi için deneyimli devlet adamları yetiştirerek bakanlar ile TBMM ilişkilerini 

düzenlemek için oluşturulan, ancak amacına ulaşamayan Siyasi Müsteşarlıklar 

kurumuna yöneliktir. 113 

 

Siyasi Müsteşarlar, bakanlara yakın bir yardımcı olmak üzere milletvekilleri 

arasından seçilip atanmaktadır. Siyasi Müsteşarların milletvekili olmaları nedeniyle, 

özellikle TBMM çalışmalarında, bakanlara verimli birer yardımcı olabilecekleri 

düşünülmüş ve aynı zamanda eğer yetenekleri varsa ileride birer bakan 

sandalyesini işgal etmek için yetişmiş olacakları tartışılmıştır. İnönü’nün 

Başbakanlığı zamanında oluşturulan Siyasi Müsteşarlıklar, Atatürk’ün bu kurumu 

gereksiz ve yararsız bulmasından mütevellit Bayar’ın başbakanlığında tekrar 

gündeme gelmiştir.114 

 

                                                 
111Ocakoğlu, a.g.e., s.67 
112Atay , a.g.e., s. 87 
113Asım Us, 1930-1950 Atatürk-İnönü-III.Dünya Harbi ve Demokrasi Rejimine Geçiş Hatıraları İstanbul 
1966, s.95 
114Mazıcı, a.g.e., s.49 
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30 Eylül 1937’de Celal Bayar’ın evine çağrılan Müsteşarlar, Atatürk’ün de 

bulunduğu toplantıda istifaya zorlanmıştır. 115  Müsteşarlıkların kaldırılması önerisi 

TBMM’de tartışmasız kabul edilmiştir. 

 

3.4. REJİM KARŞITLARININ BAĞIŞLANMASI 

 

Bayar hükümetinin kayda değer girişimlerinden bir başkası da rejim 

karşıtlarının bağışlanmasına ilişkin Af Kanunu çıkarmasıdır. Bağışlanacak olan 

kimseler üç grupta ele alınabilir. 150’likler, haklarında Heyeti Mahsusa kararı alınmış 

olanlar ve İstiklal Mahkemesi Mahkumları. 

 

Af süreci henüz tasarı halindeyken, basında ilgiyle karşılanmıştır. Örneğin 31 

Mayıs 1938 tarihli Ulus Gazetesi manşetten ‘’Hükümetin eşsiz bir büyüklüğü’’ olarak 

affı müjdelerken, aynı tarihli Tan Gazetesi de çıkacak olan af yasasını yine 

manşetten ‘’Siyasi bir maziyi tasfiye’’ olarak vermektedir. 1 Haziran 1938 tarihli Ulus 

gazetesinde ‘’Afiv’’ başlığıyla konuyu değerlendiren Falih Rıfkı Atay, bu yasanın 

çıkmasıyla Türkiye’nin bütün devrim ülkeleri arasında siyasi hiçbir mahkumu 

olmayan tek devlet olacağını bunun herkesçe anlaşılması gereken bir anlamı 

olduğunu vurguluyor.116 29 Haziran 1938 tarih 3527 sayılı Af Kanunu ile TBMM’de 

kabul edildikten ve 16 Temmuz 1938’de Resmi Gazetede yayınlandıktan sonra 

yürürlüğe girmiştir. 

 

3.5. GÜVEN OYU TAZELEME 

 

28 Haziran 1938 ‘de Bayar Hükümeti’nin sekizinci ayında güven oylamasına 

gidilmiştir. Gerek ekonomik uygulamalar, gerek Hatay sorununun Türkiye lehinde 

belli bir aşamaya gelmesi güvenoyu zamanlamasında hükümetin lehine gibi 

görülmektedir. TBMM’de iç ve dış politikayı ayrıntılarıyla anlatan Bayar, 1.Beş Yıllık 

ve 2.Beş Yıllık Sanayi Planlarından söz etmiş, Dersim olaylarının, Hatay sorununun 

ve Türkiye-Fransa arasındaki sorunların birkaç hafta içerisinde çözüleceğini ve 

bunları yaparken Atatürk’ten nasıl esinlendiklerini anlatmıştır.117 

 

                                                 
115Mazıcı, a.g.e., s.50 
116 Mazıcı, a.g.e., s.70 
117 TBMM Zabıt Ceridesi, D:5, C:26,29 Haziran 1938 
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3.6. DIŞ SİYASET ALANINDAKİ GELİŞMELER 

Celal Bayar Hükümetleri, zamanındaki etkinliklerin incelenmesinde özellikle 

dış politikadaki gelişmeler önemli bir yer almıştır. Bilhassa I. Bayar Hükümeti 

zamanında Türkiye’nin uluslararası ortamda önemli gelişmeler meydana geldiği bir 

süreç içine girilmiştir. 1930’lu senelerin başından beri önceliği Batı’da tesirini 

oluşturmaya başlanan savaş tehditi 1938 senesine geldiğinde dünya çoğunluğu için 

bir tehlikesi haline gelmiş ve kısa bir süre Türkiye’yi de tesiri içine almıştır. 

 

Türkiye daha 18 Temmuz 1932 senesinde Milletler Cemiyeti’ne katılarak Batı 

demokrasisi içerisinde bulunmuştur. Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne katılmasını 

izleyen senelerce ülkeler arasında bölünmeler hızlıca devam etmiştir. Celal Bayar’ın 

Başbakanlık vazifesine geçmesine kadar ki süreçte Türkiye dünya içerisinde açıkça 

oluşan savaş tehdidine karşı sınırlarını garanti altına almasıyla muhtemel tehditlere 

karşı konumunu sağlamaya yönelen çözümler oluşturmaya başlanmıştır. Dış 

politikada oluşan bu ilerleme Türkiye’nin dış tehlike olabilmesi durumuna karşı 

güzlükleri ortadan kaldırmıştır. Bu biçimde bunun tesiri yeni açılan Celal Bayar 

Hükümeti’nin hükümet planlanmasında da kendini belli etmiştir. Bir önceki İnönü 

Hükümeti’ninkinden 20 kat daha etkili olan planda en kısa dış politikaya, en 

kapsamlı ekonomi politikaya yer verilmesi önem verilmiştir. Dış politikada 

gelenekleşme barış ve dostluk konusu çalışılmaktadır. Başbakan Celal Bayar’ı dış 

siyasal ortamda duran öncelik olarak problem Hatay sorunuydu. 1938 senesinin en 

önemli ilerleme bu meselenin çözümlenmedir. 

 

3.6.1. Hatay Meselesinin Çözümü 

 

Türkiye ile Fransa arasında 20 Ekim 1921’de kabul edilen Ankara Antlaşması 

ile Suriye sınırları içinde olan İskenderun Sancak’ına özel bir yönetim seçilmiştir. 

Sancak Halkı, milli kültürlerinin sakınmasında her çeşit olanaktan faydalanarak ve 

Türk parası orada resmi özelliğini elinde bulunduracaktır. Bu statü Lozan 

Görüşmeleri’nde de aynen onaylandı. Türkiye bu özel konunun varlığı yardımıyla 

büyük bir kısmı Türk olan mıntıka ve kültürel ilişkilerini korumuştur. İtilafnamede 

İskenderun ve çevresi için özel bir rejimden, Türk bayrağına benzer bir bayraktan 

konuşulması, şimdiki zaman içinde anayurdun bu bölge ile çok yoğun olmayacağını 

belirtmekle birlikte, üzerine ilerlenebilecek bir temel oluşturulduğu umut edilmekte 

idi. Türkiye, İngiltere’nin büyük güç uygulamasıyla 1925’te Musul ile alakalı haklarını 

istememişti, ancak bir bölümü Fransızlarla İngilizlerin kendi içindeki anlaşmada 
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bulunma vesilesiyle iyi bir sonuç sağlanmış olan Hatay ile alakalı haklarından 

dönmedi.118 

 

Türkiye ile Fransa arasında Dışişleri Bakanları içerisinde bulunan 

görüşmelerden bir netice oluşturulamamıştır. Bir çeşit sonuca ulaştırılmayan 

görüşmeler sebebiyle gerilen Türk-Fransız ilişkilerine Milletler Cemiyeti iki devleti 

uzlaştırmak için yardımcı olmuş ve 20 Ocak 1937’de, Sancak’a gözlem yapması için 

giden Konsey’in İsveç temsilcisi M. Sandler’ın raporu da göz önüne alınmasıyla 

tarafların çözüm sağlaması için bir ayara gelinmiştir. Bu görüşme esnasında Türk ve 

Fransız temsil edenler ile İngiliz Dışişleri Bakanı Eden’ın dostça girişimi ile Sancak 

sorunu için ikili müzakereler sağlanmıştır. Gerçekleştirilen müzakereler neticesinde 

birtakım ilkelere ilişkin uzlaşma sağlandı. Bu ilkeler uzlaşması gereğince Sancak iç 

işlerinde özgür, ancak dış işlerinde birtakım koşullarda Suriye’ye tabi “ayrı bir varlık” 

gerçekleşecekti. MC, Hatay’a özgü bir anayasa uygulayacak duruma getirmek 

amacıyla bir de alt kurul oluşturmuş, anayasa üzerine Türkiye ve Fransa’nın da 

fikirlerini aktarmış ve bu anayasa, sınır belgesi ve Sancak’ın konumuna bağlı iki ülke 

arasındaki bir uzlaşma 29 Mayıs 1937’de MC Konseyi’nce uygun bulunmuştur. 29 

Mayıs1937 Antlaşması’nın nitelikleri şu şekildedir: Sınırlar Sancak’ın o zamanki 

yönetimle ilgili etrafı gereğince açıklanmış o sebeple sınırın dışında Türklerin çoğu 

zaman bulunduğu Bayır, Bucak ve Hazne ilçeleri dışarıda tutulmuştur. Türkçe’nin 

yanında Arapça da resmi dil olarak kullanılmıştır.119 

 

1937 senesinin sonlarına ulaşıldığında yeni hükümeti ile vazifede yer alan 

Başbakan Celal Bayar ve öteki Bakanlar Sancak sorunu ile yakından uğraşmaya ve 

Bakanlar Kurulu olarak bazı teşebbüslerde yer almaya giriştiler. Her şeyden önce 

bölgedeki etnik öğelerin Sancak’taki Türkler aleyhinde ve karşı çıkma olgularının 

çoğalması nedeniyle Celal Bayar Bakanlar Kurulu ve CHP Grubu önemli toplantılar 

düzenleyerek bölgede yer alan Türklerin aleyhinde gerçekleştirilecek her çeşit 

yargının karşısında bulunacaklarını kararlaştırmışlardır. Mayıs 1938’de seçim 

hazırlıkları çalışmalarını gözetlemek üzere İskenderun’a bir Akvam Cemiyeti 

Komisyonu yollandı. Ancak bu hazırlıklar zamanında kargaşa çıktı ve bazı 

zamanlarda da kanlı olaylar yaşandı. Bölgedeki kargaşa nedeniyle Celal Bayar, 

Bakanlar Kurulu Orgeneral Asım Gündüz ve yanında bulunan bir kurulu Sancak’a 

                                                 
118 Mazıcı, a.g.e., s.87 
119 Mazıcı, a.g.e., s 88 
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yollamıştır. 120  Yollanan kurul bölgede düzeni ve Türklerin emniyetini yerine 

getirmeye uğraşmıştır. Kurul vazifesini başarıyla sona erdirmiş ve yaşadığı yere geri 

gelmiştir. Başbakan Celal Bayar, 5 Haziran’da Hatay’dan gelmiş olan Türk kurulu ile 

buluşarak oturup konuştu. 16 Haziran’da Cumhurbaşkanı Atatürk, Başbakan Bayar 

ve Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras, Savorana yatında ilerlemelerle alakalı 

müzakere gerçekleştirdiler. Fransa Hatay’da bir Türk topluluğunun düzen ve 

güvenliğini sağlama çalışmalarına izin verdi. Bu topluluk 2500’ü Fransız, 2500’ü 

Türk ve 1000’i de yöresinde bulunan bir silahlı bir güçtü ve böylelikle oluşan emniyet 

koşulları altında 3 Temmuz 1938 antlaşmaları imzalandı. Milletvekili belirlenmesinde 

Fransızların karışacakları fikriyle doğru bir karar verebilmesi amacıyla, bir Türk 

birliğinin gözlemci olarak Hatay’da yer alması konusunda Fransızlarla bağlantı 

kurmak amacıyla Genelkurmay İkinci Başkanı General Asım Gündüz 

Başkanlığı’ndaki gözlemci kurul, daha sonrada Genelkurmay Başkan Vekili olan 

Albay Fevzi Mengüç, Binbaşı Nuri, Büyükelçi Cevat Açıkalın yer almışlardır. Uzun 

süreli müzakere ve savunmalardan sonra bir birliğin Hatay’a katılmasına karar 

verilmiştir.121 

 

Hatay Cumhuriyeti oluşturulduğunda Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetici 

kadrosunun etkilerini Hasan Rıza Soyak hatıralarında şu şekilde sözünü ediyor: 

‘’Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan Celal Bayar’a yolladığı telgrafta 

“Bugün Hatay Millet Meclisi’nin açılması ve Devlet Reis’inin intihabı suretiyle Hatay 

Devleti’nin teessüs ettiğine Hariciye’den verilen malumat üzerine muttali oldum; 

Cumhuriyet Hükümeti’nin bu muvaffakiyetini tebrik ederim.” diye söyleyerek Celal 

Bayar Hükümetine ortaya koydukları emeklerinden dolayı duyduğu sevinci 

belirtmiştir. Buna yanıt olarak Celal Bayar’da “Yüksek sevk ve idarenizle Büyük 

milletimizin bir hizmetinde Ulu Şefimizin iltifat ve tebrikine nail olmak gibi bizim için 

tasavvur edilebilen en büyük saadete ulaştırdığınız Cumhuriyet Hükümeti’nin, 

yürekten gelen minnet ve şükranlarını arz eder, sonsuz bağlılıklarımla en derin 

tanzimlerimin lütfen kabul buyrulmasını rica ederim.122 

  

Başbakan Celal Bayar, 1 Kasım 1938 tarihinde TBMM’nin 5. Dönem, 4. 

Devresi’nin açılış konferansında Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk adına 

okuduğu Nutuk’ta Hatay meselesinin Türk-Fransız dostluğunun gelişmesini 

sağlayacak şekilde tahlil edilmesinden memnun olduğunu anlatmış ve bir yıl önce 

                                                 
120Son Posta, 30 Haziran 1938, nr. 2843, s.11 
121 Mazıcı a.g.e s 89 
122 Mazıcı a.g.e s 91 
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bu meselenin bu biçimde halledilebileceğini dile getirdiğini meclisteki milletvekillerine 

anımsatıyordu.123 

 

3.6.2. Bayar Hükümeti Döneminde Türk-Sovyet İlişkileri 

 

Türk-Sovyet bağında, Montrö Boğazlar Sözleşmesi ardından ve yaklaşan 

Dünya savaşının ortamında huzursuz bir çevrenin var olduğu belirmektedir. Her 

şeyden önce kendini sezdirmeye başlayan savaş Türk-Sovyet bağının özenli ve 

ölçülü ilerleyişini kaçınılmaz hale getirmiştir. 1937-1938 senelerinin, Türk-Rus bağı 

ile ilgili genel fikri bu olmakla birlikte, bu gözlemi iki ülke arasında hiçbir bağlantı 

bulunmadığı biçiminde anlamamalıdır. Uluslararası toplantılarda ya da ikili ilişkiler 

sürdürülmüştür.124 1930’lara ulaşıldığında milletler arası toplumdaki ilerlemelerin de 

tesiriyle iki devlet arasındaki bağlantıların işbirliğine dayandığı gözleniyor. Sovyet 

Rusya, Türkiye’nin tam olarak Batı ile işbirliği içinde bulunmasını kendi menfaatleri 

için elverişli görmediğinden bilindiği gibi kendi beraberinde bulundurmak için kimi 

zaman işbirliği içine girmiştir. Celal Bayar Hükümeti devresinde de Sovyetler ile bir 

ticaret antlaşması imzalanmıştır. 

 

İnönü Hükümeti devresinde İktisat Bakanı olan Bayar, bu antlaşmayla 

yakından ilgilenerek yazışmalar yapmış ve antlaşma İnönü Hükümeti devresinde (10 

Ekim 1937) TBMM’ye iletilmiş fakat Bayar Hükümeti devresinde (6 Mayıs 1938) 

görüşülerek onanmış ve yine o tarihte kabul edilmiştir. 125  İktisat Bakanlığı 

vazifesinde yer almış ve ekonomi alanında deneyimi ile Celal Bayar, Başbakanlık 

vazifesini teslim aldıktan sonra da bu çalışmaların sürekliliğini sağlamış 

görünmektedir. Sovyet Rusya ile Cumhuriyetin ilk senelerinden beri yakın ticari 

ilişkilerin değeri bilinmektedir. 1938’deki bu antlaşmanın öncesinde 1931 senesinde 

de Sovyetler ile bir ticaret antlaşması yapılmış ve iki ülke vatandaşlarına serbest 

dolaşım, ikametgah, ticarette karşılıklı eşitlik, iki ülke arasında ticaretin gelişmesine 

yardım gibi önemi olan maddeler ile ilgili anlaşmaya varılmıştır.  

 

8 Ekim 1937 tarihinde proje olarak gösterilen ve 6 Mayıs 1938’de TBMM’de 

görüşülerek uygulamaya konulan ve 29 maddeden meydana gelen yeni antlaşmayla 

1931’deki antlaşmadan değişik olarak; Türkiye sınırları içindeki Sovyet mallarının 

kontrol edilmesi, İstanbul’daki ticaret temsilciliğinin şube adreslerinin Sovyet Büyük 

                                                 
123 Mazıcı, a.g.e s.92 
124 Kamuran Gürün, Türk-Sovyet İlişkileri (1920-1953),TTK Yayınları, 2.Baskı, Ankara 2010 s.169. 
125 Mazıcı, a.g.e., s.93 
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Elçiliği’nce Dış İşleri Bakanlığı’na iletilmesi gibi yargılar onaylanmıştı. Bunun 

yanında 1931 Antlaşması’nda süreyle alakalı rastgele bir kayda denk 

gelinmemesine karşın 1937 Antlaşması üç yıl süreli olmuştur. 126  Bayar 

Hükümeti’nde uygulanmaya başlayan bu antlaşmanın Dünya savaşı öncesinde iki 

ülkenin de kendi stratejik atılımlarının bir bölümü olarak ekonomik yakınlık 

aracılığıyla ilişkilerini güvence altına almaya çalıştıkları bir metin olduğu 

görünmektedir. Ona benzer, 1923 senesinde Cumhuriyet’in kuruluşu itibariyle Türk 

dış politikasının ana konularından birisi ülkenin istiklalinin korunması ve Sovyetlerin 

ideolojik ve bölgeye özgü dağılması karşısında emniyetin gerçekleştirilmesi idi. 

Görüldüğü gibi yeni antlaşmanın en çarpıcı nitelik SSCB ticaret temsilcilerine T.C. 

Hükümeti’nce konulan yasal kontroldür.127 Sovyetler ile yakın ilişkiler sağlamakla 

birlikte bu antlaşma maddesinden de anlaşıldığı gibi Sovyet bölgeye özgü 

yayılmasına yanıt Bayar Hükümeti gereken önlemleri almaya çalışmıştır. 1938 

senesinde iki ülke ilişkilerinde kayda değer bir olgu görülmemektedir. Aslında bu 

sene Rusya, tüm ilgisini Avrupa’da olup biten ve kendisine görev verilmeyen 

ilerlemelere yöneltmiş durumdadır.128 

 

3.6.3. İngiltere ile İlişkiler ve Türkiye-İngiltere Mali Anlaşması 

 

Musul sorunun çözülmesiyle elde edilen netice sonucunda Türkiye-İngiltere ile 

yakınlıkları dostça sürdürülmemekle beraber, ölçülü bir yol almıştır. Fakat ilk olarak 

İtalya sonra da Almanya’nın Ortadoğu’da politik etkilerini yükseltme denemeleri, her 

şeyden önce İtalya’nın Habeşistan’a saldırması, İngiltere’nin Türkiye’ye daha yakın 

bir dış politika izlemesine sebep olmuştur.129 İki ülke arasında maziden gelen bazı 

düşmanlıkların varoluşu doğrudan ilişkiler içine geçilmesinin daha ileri bir tarihe 

ertelenmesine neden olmuştur. Türkiye ile İngiltere arasındaki doğrudan doğruya 

işbirliğinin beraberinde 1930’lardan beri doğrudan doğruya olan işbirliğinin de 

gelişme gösterdiği gözler önüne serilmiştir. Bu durumun iki hususu bulunmaktadır: 

Ekonomik alandaki işbirliği, ek olarak siyasal yakınlaşma ve ittifak ilişkisi. Bu iki 

hususu belirgin duruma getiren ana faktör, Avrupa’da ve Akdeniz’deki ilerlemeler ve 

bunların Türkiye üzerine tesiriydi. 130  Türk-İngiliz ilişkileri Montrö Konferansından 

sonra ilerleme göstermiştir. 1936 senesinde Karabük demir-çelik kuruluşlarının 

yapımı bir İngiliz firmasına bırakılmıştı. Montrö’de Türkiye’nin Boğazlar bölgesini 

                                                 
126 Mazıcı, a.g.e., s.94-95. 
127 Mazıcı, a.g.e., s.95 
128 Gürün, a.g.e., s.175 
129 Mazıcı, a.g.e., s.99. 
130 Oran, a.g.e., s.272. 
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yine silahlandırma hakkını sağlaması üstüne bu bölgenin silahlandırılması işi de bir 

öteki İngiliz firmasına bırakılmıştı 131 . 1936 yazında İngiliz Kralı VIII. Edward'ın 

İstanbul' u ziyareti her şeyden önce Türk kamuoyunda İngiltere konusunda istenilen 

bir ortamın oluşmasına olanak sağladı. Bir sene sonra da taç giyme töreninde 

Başbakan İsmet İnönü’nün Londra’ya resmi bir ziyarette bulunması bağlantılardaki 

bağı gözler önüne seriyordu.132 

 

1937 senesine değin bağlantılar bu seviyede ilerlemiştir. Celal Bayar’ın 1937 

sonlarında Başbakan olmasını arkasından da İngiltere ile olan siyasi ve ticari ilişkiler 

sürdürülmüştür. 1937 senesinde bir anlaşma akdi amacıyla Türkiye aracılığıyla 

yapılan öneri buna benzer bir antlaşmanın yapılmasına durumun elverişli olmadığı 

nedeniyle Camberlain Hükümetince kabul edilmemiş fakat o sene Almanya’nın 

Türkiye üstündeki ekonomik etkinin artması Türkiye ile İngiltere arasında ekonomik 

ilişkinin artmasını sağlamıştır.133 Böylelikle 27 Mayıs 1938 tarihinde 16 milyonluk 

kredi antlaşması imzalanır. Londra’da imzalanan bu anlaşma çerçevesinde Türkiye, 

İngiltere’den satın alacağı eşya değerlerini ödenebilecek bir niceliğe düşürmeyi ve 

Türkiye’nin eksik ihracattan olan 1,5 milyon sterlinlik daha önce olan borcunu 1945 

senesi sonuna kadar tamamıyla karşılamayı güvence etmiştir. Yeni başlayan 

kredinin 10 milyonluk miktarıyla İngiltere’den alınacak mallar, İngiliz gemileriyle 

aktarılacaktır. Bu malların İngiliz firmaları aracılığıyla sigorta yapılacağı yargıya 

bağlanmıştır.134 

 

Türkiye’nin İngiltere’den satın alacağı sanayi makinası ve araç gereçleri 

uğruna 10 milyon sterlin, silah ve askeri araç-gereçler uğruna altı milyon sterlin veya 

1938 kuruna uygun olarak toplamda 100 milyon TL değerinde bir kredinin sağlandığı 

anlaşma ile sanayi kredisi 13 sene süreli ve %5,5 getirilidir. Silah kredisinin getirisi 

%3, geri ödeme süresi ise 1951-1962 yılları arasındadır. Böylelikle İkinci dünya 

savaşına ulaşan zaman zarfında Türk- İngiliz ilişkilerinde değerli bir ilerleme daha 

elde etmiştir. Başbakan Celal Bayar ve Hükümeti dış politikada Hatay sorununun 

çözülmesi, Balkanlarda barışın sürdürülmesine yönelik arabuluculuğa benzer 

siyasal alandaki değerli teşebbüslerin hemen sonrasında dış ticaret alanında da 

çalışmalarını da oluşturmuştur.135 

                                                 
131 Mehmet Gönlübol; Olaylarla Türk Dış Politikası, 9.Baskı, Siyasal Kitabevi,Ankara 1996, s.118 
132 Oran, a.g.e., s.273 
133 Gönlübol,a.g.e., s.119, 
134 Cemal Kutay; Celal Bayar IV, Kenan Basımevi, İstanbul 1939, s.1656. 
135 Yahya S.Tezel :Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi(1923-1950),Maya Matbaacılık,Ankara 
1986,s.185. 
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3.6.4. Almanya ile İlişkiler ve Türkiye-Almanya Mali Antlaşması 

 

Almanya’da Hitler’in önderliğindeki Nasyonal- Sosyalist Partinin Ocak 1933’te 

iktidara çıkması Alman iç ve dış politikasında çok etkili değişmelere örnek olmaya 

başladı ve iki ülkeyi siyaset ve dış politika amaçları açısından birbirinden ayıran bir 

sürecin başlamasına yol açtı. Dikkat çekici bir şekilde, dış politika alanında 

ayrımlaşma çoğalırken, iktisadi ilişkilerdeki sıklık varlığını yerini korudu, üstelik daha 

da ilerledi.136 Türkiye ile Almanya arasında I. Dünya Savaşı’ndaki işbirliğinden sonra 

Bayar Hükümeti’ne dek önemli ne herhangi bir etkili bağdan ne de çatışmadan 

bahsedilebilir. Aslında Türkiye’nin ekonomik kalkınma davranışına hazırlanması 

Almanya’da Hitler’in iktidara ulaşması ile yine o zamanı bulur. Türkiye ilk beş senelik 

sanayi tasarısını uygulamak amacıyla yeni yapıtlara gereksinim duyarken 

Almanya’da Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde işlenmiş maddelere ayrılmış yeni 

pazarlar arıyordu. 137  Her iki devletin ilerleme gösteren siyasi koşulları iktisadi 

ilişkilerde bir bağlılığı oluşturmuştur. 1936 senesi Türk-Alman ilişkilerinde bir dönüm 

noktası oluşmuş, Montrö Boğazlar sözleşmesi ile İngiltere’nin Türkiye’ye sağladığı 

uygun koşullar, Türkiye üstünde İngiliz-Alman iktisadi yarışını arttırmıştır.138 Hitler’in 

İktisat Bakanı Schacht’ın önerdiği dış ticaret politikası, Alman endüstrisi ile ilgili 

olarak gereken hammaddelerin var olana ek olarak Doğu ve Güneydoğu Avrupa 

ülkelerinden alınmasını ve gerçekleştirilecek değiş tokuş anlaşmalarıyla bunlara 

işlenmiş maddelerin satılmasını önceden kararlaştırıyordu. Alman firmaları devlet 

aracılığıyla bu doğrultuda özendiriyorlardı. Bu dış ticaret politikası Türkiye örneğinde 

de iyi ele almış ve Türkiye hemen hemen Hitler Almanyası’na hammadde satıcısı 

özelliği kazandırılmış, yine o zamanda Almanya’ya özgü bir pazar özelliğini 

kazanmaya başlamıştı.139 Bu devrede iktisadi kalkınma planları istikametinde devlet 

eliyle sanayi yatırımlarına başlayan Türkiye’ye özgü hem sermaye hem de teknolojik 

yönden yardımcı olacak bir desteğe gereksinim duyulması da, bu iki devleti ticaret 

alanında yaklaştıran bir başka faktör olmuştur. Almanya’nın Orta Doğu ve Balkanlar 

ile ilgili gelecek iktisadi planları Hitler’in iktidara gelmesinden ileri bir zamanda 

Türkiye üstünde İngiltere rekabetine karşılık daha da artmıştır. 1938 senesinde 

Almanya Türkiye üstündeki ekonomik baskısını sürdürmüştür. 

 

                                                 
136 Oran, a.g.e., s.300-301. 
137 Gönlübol a.g.e.,s.115. 
138 Mazıcı, a.g.e.,s.101 
139 Oran, a.g.e.,s.304. 
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        Almanya’nın bu baskısı Alman Dışişleri Bakanlığı İktisadi Politika Dairesi 

Müdür Yardımcısının Berlin’de düzenlenen Türk- Alman ticaret müzakerelerine ait 

29 Haziran 1938 tarihli muhtırada; “Ekonomik çözümlerinden ayrı müzakereler, 

siyasi bir nitelikte üstlenmektedir. Türkiye’nin bize eskiye nazaran daha etkili 

ekonomik bağlarla bağlanması gerekmektedir. Çünkü İngiltere son zamanlarda, her 

şeyden önce ekonomik alanda Almanya’nın Türkiye üstündeki tesirini yok etmek için 

zaman geçtikçe artan bir çaba göstermektedir. Türkiye ile ticaret payımız şu anda 

%40-50 oranında seyrettiği göz önüne alınırsa, Türkiye ile Almanya’nın ticareti 

arttırılmadığı surette, Türkiye ekonomik bakımdan Almanya’ya gün geçtikçe daha 

çok bağımlı hale gelecektir. Türkiye’ye sağlanan İngiliz kredisi, bu devletin kredi 

ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğundan Türkiye’yi ekonomik bakımdan 

Almanya’ya daha çok bağımlı hale getirmek ve bu ülke üstündeki etkisini arttırmak 

olanaklıdır.140 Bu ilerleme üstünde Celal Bayar Hükümeti Dışişleri Bakanlığı Genel 

Sekreteri Numan Menemencioğlu, 7 Temmuz 1938’de Berlin’de Ribbentrop ile 

gerçekleştirdiği müzakerelerde Alman Dışişleri Bakanı’nın Türkiye’nin Montrö ve 

Sancak sorunlarındaki tavrı ile revizyoncu bir devlet olduğunu, bu nedenle 

revizyoncu devletlerin kümesine katılması gerektiğini dile getirmesi üstüne verdiği 

yanıtta, Türkiye’nin Osmanlı dönemindeki yayılımcı politikaya yönelmesi 

düşüncesinde olmadığını dile getirmiştir. Bundan farklı olarak Ribbentrop, Türkiye ile  

Almanya arasında bir yansızlık antlaşmasının gerçekleştirilmesini öne sürmüş Türk 

temsilcisi Türkiye’nin yalnızca komşusu olan Sovyetler Birliği, Fransa ve İtalya ile bu 

tür antlaşmalar yaptığını ve İngiltere ile bile buna benzer bir antlaşması olmadığını 

dile getirerek bu öneriyi kabul etmemiştir.141 Almanya’nın Türkiye üstünde iktisadi, 

kültürel ve askeri ilişkilerinden faydalanarak, bunun yanında propaganda etkinlikleri 

uygulayarak etki etme çabalarından rahatsızlık hisseden Ankara, İngiltere ve 

Fransa’yla da ticaretinin gelişmesine yol açan müzakereler gerçekleştiriyordu. 

Üstelik, Türk- İngiliz bağlantılarında dile getirildiğine benzer biçimde, Türkiye’ye 

Mayıs 1938’de 10.000.000 sterlinlik bir kredi sağlamıştı. 

 

Türkiye’yi ekonomik yönden yitirmekten korkan Almanya, teşebbüslerini 

arttırdı ve İktisat Bakanı Funk’u Ankara’ya yolladı. 142  Bayar Hükümeti ise, 

Almanya’yı ilgisini dağıtmak amacıyla bir dostluk ve yansızlık anlaşması ve durum 

böyle olsa da geliştirilecek bir kredi yöntemiyle yanıtlamıştır.143 Bu teşebbüslerin 

                                                 
140 Gönlübol, a.g.e.,s.116. 
141 Gönlübol, a.g.e., s.117 
142 Oran,a.g.e.,s.305-306 
143 Mazıcı, a.g.e., s.103 
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neticesinde Ekim 1938’de 10 sene süreli 150.000.000 Marklık Alman kredi 

anlaşmasının imzalanması durumunda fikir birliğine ulaşıldı. Üzerinde görüşülen 

antlaşma 16 Ocak 1939’da Berlin’de imzalandı.144 Ancak Ekim 1939 ayında Türk 

Hükümeti, İngiltere ve Fransa ile yüz yüze görüşerek yardım anlaşmasını 

imzalayınca, Almanya bu krediyi kaldıracaktır.145 

 

Türkiye açısından Alman propagandası savaştan önce, Nazi Partisi’nin 

iktidara çıkması neticenin hem faşizm propagandası hem de dış politikada Türkiye’yi 

Alman tesir altına almak sebebiyle başlamıştı. Ekonomik olarak kendini gittikçe 

çekidüzen veren Almanya 1929’daki Amerikan Young planının da tesiriyle, her 

şeyden önce doğu Avrupa ve Balkanlarda iktisadi yönden genişlemeye başladı. Bu 

açılma döneminde Türkiye’de önemli bir konuma sahipti. Bu antlaşmanın Dünya 

Savaşı yaklaşırken Türkiye’nin İngiltere ve Fransa ile ilişkilerinin artması ile 

uygulanamaması Türkiye’nin Almanya’ya karşılık yürüteceği politikaları üzerinde etki 

etmiştir. II. Dünya Savaşı süresince Türkiye’nin hangi amaçla yansız olacağı, bu 

kredi anlaşmasının bozulmasıyla gitgide dikkat çekmiştir. Şu nedenle, Hitler’in 

Balkanlar’a ve Ortadoğu’ya ilerleme politikası hem Bayar Hükümeti’nin hem de 

sonradan kurulan II. Dünya Savaşı devresindeki Saydam ve Saraçoğlu 

Hükümetlerinin en önemli tasasını oluşturacaktır. 146 

 

3.7. EKONOMİK GELİŞMELER 

 

Bu dönemde uygulanan Devletçi Ekonomi yorumu Mustafa Kemal ile Celal 

Bayar’ın zorunluluk sonucu ortaya çıkardıkları bir politikadır. Geri kalmış bir tarım 

topluluğunu sanayileşmeye daha çok yer vermesini sağlayacak etkin bir özel 

teşebbüs ve özel sermaye, ülkede o anda var olmaması nedeniyle, ister istemez 

ana altyapı ve sanayi tesislerini devlet kendisi gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. 

Fakat devletçi uygulama hem geçici bir döneme denk gelmekte hem de özel 

teşebbüs tamamıyla saf dışı edilmeyecektir. Devlet sektörü özel sektör ile yarışma 

içinde olmayacaktır. Aslında özel teşebbüsün ve anaparanın devlet desteği ile güçlü 

hale getirilmesi bir zaman sonra özel teşebbüsün her alanda kendi kendine yatırım 

sağlayabilecek ölçüde güçlü hale gelmesiyle sonuca varacağından, bu noktadan 

sonra artık ekonomik alan tamamıyla özel teşebbüse bırakılacaktır. İşte Atatürk ve 

Bayar’ın ılımlı devletçi politikası diye adlandırılan ve Bayar’ın Başbakanlığı 

                                                 
144 Oran, a.g.e., s.306 
145 Mazıcı, a.g.e., s.103 
146 Mazıcı, a.g.e., s.103 
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zamanında da süregelen bu politika sonucunda iç piyasalar kurulmaya başlanmış, 

üretim işleri günün tekniğine göre organize edilmiş, iç piyasalarda fiyatlar, fiyat 

dalgalanmaları ve etkenleri günü gününe izlenerek, ülke içindeki fiyat 

standardizasyonları için gerekli adımlar atılmıştır. Faiz oranları düşürülmüş ve kredi 

almak kolaylaşmıştır.147 

 

3.7.1. Denizbank’ın Kuruluşu 

 

27 Aralık 1937’de TBMM’de görüşülen ve aynı gün kabul edilen yasa tasarısı 

ile İktisat Bakanlığı’na bağlı ve tüzel kişiliğe sahip olarak kurulan Denizbank’ın 

yapacağı işler şunlardır: 1- Yasayla kendisine geçecek olan tekel ve imtiyazları 

işletmek .2- Deniz, göl, ırmak ve limanlarda ve bunların kıyılarında deniz ticareti, 

sanayi ve inşaatı ile denizcilik konularını içeren diğer her türlü işleri ve bu arada 

yapacağı deniz, göl, ırmak ve liman işletmelerinin yapımcısı varsayılarak Bakanlar 

Kurulu kararıyla zorunlu görülen iskele ve kentler arasında kamyon ve otobüslerle 

taşımacılık yapmak ve bu işler için yükümlülük altına girmektir. Deniz işlerinde kredi 

açmak, her türlü banka işlerini yapmak, turizm işlerinin denize özgü kısımlarıyla 

uğraşmak. 148  Bu bankanın kuruluş nedenlerinden birinin ağırlıklı olarak Şark 

Raporu’nda saptanan birtakım sorunların çözümüne yönelik olduğu söylenebilir.149 

 

3.7.2. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin Kuruluşu 

 

24 Haziran 1938’de TBMM’de tartışılan ve aynı gün kabul edilen yasayla 

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kurulmasının temel nedenlerinden biri, başta buğday 

olmak üzere, gerektiğinde çeşitli hububatlar ve benzerlerinin alım ve satım işlerinin 

gerek üretici ve gerekse tüketici bakımından fiyatlarının düzenlenmesi, işlenmesi, 

standartlaşması ve bu yolla dışa satılabilirliğinin arttırılmasıdır. 150  Uyuşturucu 

maddelerinin denetiminin sağlanmak istenmesi de bu yasanın çıkmasına sebep 

olmuştur. Bayar, bu yasanın çıkarılma gerekçesini şöyle açıklamıştır: ’’Afyon 

fiyatlarının spekülatif dalgalanması sonucu uluslararası komisyona girmeyen 

devletler için kaçakçılık söylentilerinin yaygınlaşması, böylece Türkiye’yi temize 

çıkarma çabasıdır.’’151 

 

                                                 
147 Mazıcı, a.g.e., s.104 
148 Mazıcı, a.g.e., s.105 
149Mazıcı,a.g.e., s. 105 
150 Mazıcı, a.g.e., s.105-106 
151Şahin Giray, Celal Bayar’ın Söylev ve Demeçleri ,Ekonomik Konulara Dair, s. 343  
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3.8. İKİNCİ BAYAR HÜKÜMETİ 

 

11 Kasım 1938’de Cumhurbaşkanlığına İnönü’nün seçilişinden sonra aynı 

gün II. Bayar Kabinesi yeni bir hükümet kurmak üzere İnönü tarafından 

görevlendirilmiştir. II. Bayar hükümetinde yer alan Bakanların adları ve seçildikleri 

merkezler şunlardır.  

 Başbakan: Mahmut Celal Bayar 

 Adliye Bakanı: Hilmi Uran (Seyhan) 

 Milli Savunma Bakanı: Kazım Özalp (Balıkesir) 

 İçişleri Bakanı: Refik Saydam (İstanbul) 

 Dışişleri Bakanı: Şükrü Saraçoğlu (İzmir) 

 Maliye Bakanı: Fuat Ağralı (Elazığ) 

 Eğitim Bakanı: Saffet Arıkan (Erzincan) 

 Bayındırlık Bakanı: Ali Çetinkaya (Afyon Karahisar) 

 İktisat Bakanı: Şakir Kesebir (Tekirdağ) 

 S. ve Sosyal Yardım Bakanı: Hulusi Alataş (Aydın) 

 Gümrük ve Tekel Bakanı: Ali Rana Tarhan (İstanbul) 

 Ziraat Bakanı: Faik Kurdoğlu (Manisa) 

 

Bakanlar Kurulu’nda dikkat çeken değişiklik, Şükrü Kaya ile Tevfik Rüştü Aras’ın 

bu hükümette yer almaması ve özellikle İnönü’ye yakınlığı Bayar’a uzaklığıyla 

tanınan, Bayar’dan sonra Başbakan olacak ve Bayar yanlılarının bir kısmını 

görevden alarak bunları ‘’Celaliler’’ adı altında baskılara uğratacak olan ve ilk 

kabinede yer almayan Refik Saydam’ın getirilmesidir. 152  Saydam II. Bayar 

Hükümetine girmek istememiş ancak İnönü ısrar etmiştir. 

 

 II. Bayar Hükümeti’nin gerek kuruluşu gerekse 74 günlük kısa ömrü zorlamalar 

ve skandallarla geçmiştir. Zorlamalar, Saydam’ın kabineye sokulması, Milli Eğitim 

Bakanı Arıkan’ın yerine, Hasan Ali Yücel’in ve İktisat Bakanı Kesebir ’in yerine 

Çakır’ın atanmasıyla meydana gelen istifalardır. Skandallar ise ‘’Üstündağ Olayı’’ ile 

başlayıp ‘’Tayyare Kaçakçılığı’’ olayıyla Milli Savunma Bakanı Özalp’ın istifaya 

zorlanması sonucu Naci Tınaz’ın bu göreve getirilişiyle süregelen ve Denizbank’ın 

adının karıştığı bir dizi olaylarla noktalanmaktadır.  

 

                                                 
152Mazıcı a.g.e., s 121 



59 
 

Ancak, ilk iki skandal İnönü hükümetleri döneminde başlamış olup, ortaya 

çıkması II. Bayar Hükümeti dönemine rastlamış ya da rastlatılmıştır.153 Ne var ki 

Bayar’ı istifaya götüren olay, Bayar’ın başyapıtlarından biri olan ve İnönü’nün 

kuruluşundan beri kuşkuyla bakıp karşı olduğu Denizbank’la bağlantılı 

‘’impexskandalı’’ ile patlak vermiştir. 

 

3.8.1. Üstündağ Olayı 

 

İstanbul Eski Valisi ve Belediye Başkanı Üstündağ, Yardımcısı Ekrem 

Sevencan, Belediye Fen Heyeti Müdürü ve Varidat Müdürü hakkındaki otobüs 

yolsuzluğu davasına Temyiz IV. Ceza Dairesi’nde başlanmıştır. Savcı, hazırladığı 

mazbatada Üstündağ’ın yaptığı yolsuzluk iddialarını dokuz başlık altında toplamış 

yalnız bunların okunması bir saatten fazla sürmüştür. Bu yolsuzluk iddiaları özetle 

şunlardır: 

1-Otobüs işlerinin bir elden yönetilmesi bahane edilerek merkeze alınması yönünde 

usule ilişkin araştırmanın yapılmamış olması, 

2-Otobüs yönergesinin 52.maddesinin çiğnenmesi,  

3-İstanbul’un bazı hatlarındaki işletmelerde yasal mevzuata uymama,  

4-Maçka-Beyazıt hattının açılması için bazı kişilerce verilen dilekçenin dikkate 

alınmaması, daha sonra üç kişinin verdiği dilekçe sonucu, hattın açılmasında 

otobüsçülerle komisyoncuların rol alması, 300-500 TL’lik özel çıkar sağlanması, 

5-Kurtuluş-Beyazıt hattından komisyon alınarak özel çıkar sağlanması, 

6-Otobüsçülerin ufak tefek yolsuzlukları nedeniyle Belediye Encümeninden karar 

almaya gerek duymadan otobüslerin seferden alıkonması.154 

 

Dava sonucunda otobüs işlerindeki yolsuzlukları için Üstündağ ve 

arkadaşlarının kusurlu olmadıkları için beraatı istenmiş ve yine beraatlerine oy 

birliğiyle karar verilmiştir. 

 

3.8.2. Uçak Kaçakçılığı 

 

21 Nisan 1939’da Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan davada, 

Başsavcı Baha Arıkan’ın yaptığı açıklamaya göre Ekrem Hamdi Bakan, 3 Temmuz 

1937’de yani İnönü Hükümeti döneminde, Kanada’daki bir uçak fabrikasına 

                                                 
153 Mazıcı a.g.e., s 142 
154 Cumhuriyet, 3 Mart 1939, Mazıcı a.g.k., s 131 
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başvurarak ve Milli Savunma Bakanı Özalp’ın imzasını ve bakanlığın antetli kağıdını 

taklit ederek Hükümet adına Griman modeli 40 uçak sipariş vermiştir. Kanada uçak 

fabrikasının Türk Dışişleri Bakanlığı’na çektiği telgrafı ele geçirmek isteyen Ekrem 

Hamdi Protokol Memuru Ruhi Bozcalı’dan yardım alarak Kanada‘dan gelen resmi 

yazıyı ele geçirmiştir. İkinci kez Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları adına 

düzenlediği sahte belgelerle Kanada’daki fabrikanın yazısını resmen yanıtlamıştır. 

Ne var ki, uçakların Paris’te teslim edilmek istenmesi üzerine fabrikanın durumu 

Türkiye’nin Washington Büyükelçiliği’ne bildirmesi sonucu olay ortaya çıkmıştır. 155 

 

6 Mayıs 1939’da yapılan son duruşmada Ekrem Hamdi yurtdışında 

bulunduğu için, yalnızca suç ortağı Ruhi Bozcalı yargılanmıştır. Bozcalı yaptığı işten 

dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile Dışişleri bakanlığı müsteşarı Agah Aksel’in 

de haberi olduğunu iddia etmiş, sonunda Mahkeme Ekrem Hamdi’ye üç ay hapis ve 

üç ay kamu görevlerinden yoksun kalma cezası vermiştir. 156 Ancak daha sonra 

Temyiz Mahkemesi ile bozulan karar sonucu, Bozcalı iki yıl hapis cezasına 

çarptırılmıştır.157 

 

3.8.3. Impex Olayı 

 

Bu dava sonucu hiç kimse tutuklanmamıştır. Bir limited şirket olarak kurulan 

Impex şirketi hakkındaki iddia şudur: İngiliz tezgahlarına Denizbank tarafından 

sipariş edilen, ancak Şakir Kese bir döneminde İktisat Bakanlığı’nca onaylanmayan 

11 gemi siparişindeki komisyonculuğun saptandığı bilinmektedir. Yani Londra 

firmalarına başvuran bu şirketin teminat mektubunu Denizbank’tan aldığı 

anlaşılmaktadır.158 Impex soruşturmasında Seden kardeşlere ek olarak iki İngiliz’in 

de adı geçmektedir. Robert Koleji’nde öğretmenlik yapan Bernard Tubini ile 

İstanbul’da belirli bir işi olmayan, Park Oteli’nde kalan ve sıkça İstanbul’a gelen 

Krap’ın da Denizbank Teknoloji Şube Müdürü Süleyman Seden’le anlaşarak 

Bankanın 11 gemi siparişinden 100.000 TL komisyon aldıkları savlanmaktadır. 

Böylece bu grup, siparişleri Swan Hunter İngiliz tezgahı için Denizbank Yönetim 

Kurulu Ve Genel Müdürlüğü’ne onaylatmışlar ve komisyonun da yüzde 50’sini 

                                                 
155 Mazıcı a.g.k., s.134 
156 Tan 7 Mayıs 1939 
157 Tan 18 Şubat 1940 
158 Cumhuriyet, 26 Ocak 1939 
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almışlardır. 159 Olayda adı geçen Süleyman Seden, 26 Ocak 1939’da Denizbank’taki 

görevinden istifa etmiştir. 

 

3.8.4. Satie Binası Olayı 

 

İmpex olayıyla hemen hemen eş zamanlı olarak ortaya çıkan bu olayda yine 

Denizbank ve çalışanlarıyla yakından ilgilidir. İstanbul Satie adlı, yurt içi ve yurt dışı 

deniz taşımacılığı yapan bir şirkete ait olan bina Elektrik İdaresi’nce 106.000 TL ‘ye 

satın alınırken, Denizbank bu binayı 250.000 TL ye satın almıştır. Yaklaşık 2 buçuk 

kat daha yüksek fiyatla alınmasıyla Denizbank devlete karşı dürüst davranmamakla 

suçlanmıştır. 160  Bankanın bir ay içinde skandallarla anılmaya başlanması hem 

kurucusu hem de dönemin Başbakanı olan Bayar ve hükümetini hırpalamaya 

devam etmiştir. Bu dava sonucunda da tüm sanıklar beraat edecektir.  

 

İmpex skandalının ortaya çıkışının ertesi günü 25 Ocak 1939 da II. Bayar 

Hükümeti istifa etmiş aynı gün Refik Saydam başkanlığında yeni kabine 

kurulmuştur.161 Sonuç olarak Celal Bayar’ın yaklaşık 15 aylık başbakanlık dönemi, 

onu icraatlarıyla değerlendirecek bir iktidar süresi değildir. Özellikle bu 15 ayın altı 

ayında Atatürk’ü ziyaret etmek üzere cuma akşamları, hem de trenle, İstanbul’a 

gidişi ve pazar akşamları Ankara’ya dönüşü göz önüne alındığında bu kısa iktidar 

süresinin daha da kısaldığı gerçektir.  

 

Bayar ilk sivil kökenli Başbakandır. Askerlerin ulusal konularda sivile 

güvenmeme geleneklerine ek olarak sivili küçümseme gelenekleri de Bayar’ı 

kıskaca almıştır.162  

                                                 
159 Cumhuriyet, 27 Ocak 1939 
160 Cumhuriyet, 25 Ocak 1939 
161 Cumhuriyet, 25 Ocak 1939 
162 Mazıcı a.g.e., s.147 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

                                                   DEMOKRAT PARTİ 

 

4.1. DEMOKRAT PARTİ KURULUŞU 

 

7 Ocak 1946 gününü, Demokrat Parti’nin kuruluşunun ortaya çıktığı ve 

gelişme gösterdiği dönem olarak betimleyebiliriz. Bu tarih Milli Şefliğin tüm anlamıyla 

artık üzerinde durulmadığı, Türkiye’de çok partili hayata net ve ölçülü bir kararla 

geçiş gösterildiği tarihtir. Türkiye, 1923 tarihinden, yani Cumhuriyetimizin kurulduğu 

günden 1946 yılına kadar uzanan sürede çok partili hayata geçiş yapmak amacıyla 

üç deneme gerçekleştirmiştir. Bu denemelerden ilki 1924 senesinde Terakkiperver 

Cumhuriyet Fırkası’dır. Parti altı aylık bir süreç neticesinde kapatıldı. İkinci deneme 

olarak varlığını 97 gün sürdürebilen Serbest Cumhuriyet Fırkası’dır. Bu denemenin 

sonunda da netice aynı şekilde oldu. Fakat bu denemelerden üçüncüsü de 7 Ocak 

1946 senesinde olmuştur.  Demokrat Parti deneyimi Türkiye için tek partili hayatın 

bir daha eskiye dönülmemek üzere tarihe karıştığı bir deneyim olarak yerini aldı. 

Türkiye’nin tek partili yönetimden çok partili yönetime geçişi siyasal, sosyal, 

ekonomik faktörleri içinde bulunduran iç ve dış sebepler yumağını da beraberinde 

getirmiştir. 

 

Öncelik olarak ilk nedenlere göz attığımızda; Türkiye 2. Dünya Savaşı’na 

katılmamıştı, fakat savaşın bütün olumsuz sonuçlarından etkilenmişti. Savaş; toplum 

arasında sosyal hakka ve hukuka aykırı davranışlara, işçi, memur ve küçük esnaf 

gibi halk topluluklarının daha da yoksul duruma gelmesine sebebiyet vermişti. Savaş 

esnasında bir kesim insan toplulukları yoksul olurken karaborsa, vurgunculuk, 

istifçilik yapan diğer kesim insan toplulukları bir hayli zengin hale gelmişti. Toplumda 

bir sosyal hakka ve hukuka aykırı davranış oluşmuştu. Yaşanan bu gelişmeler 

halkın hükümete karşı olan güvenini zedelemekteydi. Hükümete karşı ortaya çıkan 

bu güven eksikliği zaman geçtikçe Cumhuriyet Halk Parti’sini hedef almıştı. 

Hükümet savaş senelerinin olumsuz tesirlerini ortadan kaldırmak isteğiyle birçok 

uygulama getirdi. Milli Korunma Kanunu, Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi. 

Bu uygulamalar savaşın oluşturduğu izlerin silinmesi yerine halkın üstüne mal ettiği 

ağırlıktan ötürü iktidara karşı hoşnut olmama durumu şeklinde sonuçlandı. 

 

Türkiye’ye etki eden dış etkenlere göz atıldığındaysa savaş sonrasında belli 

bir ölçünün üstünde olan güç olarak kendini gösteren Sovyetler Birliği’nin Türkiye ile 

ilgili politikaları ve öne sürdüğü arzular Türkiye’yi Batı Bloğu ile anlaşmaya 
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neredeyse güç kullanmıştır. Her şeyden önce Sovyetlerin Dostluk ve Saldırmazlık 

Antlaşması’nı bir kez daha yapmayı gerekli görmemesi ve 19 Mart 1945 gününde 

Boğazlar ile ilgili istekleri Türkiye’yi Batı ile yakın olmasını sağlamıştır. Türkiye 

Birleşmiş Milletler Anayasası’nı onaylamakla neredeyse demokratik bir düzeni 

benimsemenin üstlenmesini batıya yöneltmiştir. Savaşın son bulmasının ardından 

buyurganlıklar bir bir ortadan kaldırılarak, yerine özgürlük, adalet ve eşitlik ilkelerine 

önem verilen yeni bir dönem başlamıştır. Çok partili hayata geçiş ile ilgili olarak 

neredeyse bütün şartların geliştiği bunun gibi bir ortamda beklenen atak İsmet 

Paşa’dan görülmüştür. Paşa 19 Mayıs 1945 gününde, 19 Mayıs kutlamalarında 

gerçekleştirdiği konuşmasında “Ülkenin siyasi ve fikir yaşamında demokrasi kurumu 

olan Büyük Millet Meclisi ilk günden beri yönetimi ele almış ve ülkeyi demokrasi 

yolunda hiç ara vermeksizin ileri götürmüştür. Büyük Millet Meclisi’nin şimdiye dek 

başarılı bir biçimde kanıtladığı gerçek halk yönetiminin ülkeyi özgür fikirlere ve 

özgürlük yaşamına alışkanlık edinmesini sağlayıp, eriştirmesi ve geçmişte olan 

otoriter yönetimden daha sağlam olarak vatanda kargaşayı ve sözü ayağa 

düşürmemesi olmuştur. Savaş dönemlerinin alınan önlemlere gereklilik gösteren 

güçlükler ortadan kalktıkça büyük meclis az bir süre içinde büyük devrimler yaşamış 

ülkenin sarsılmalara uğramadan daha çok gelişme göstermesini sağlayacaktır.” 

biçimindeki söylemleriyle neredeyse beklenen durumun başlamasına sebep 

olmuştur. İnönü’nün bu sözleri ülke içinde bulunan aykırı durumda olanları 

yüreklendirecek özellikteydi. Türkiye nefesini tutmuş aykırı hareketin nereden ortaya 

çıkacağını bekliyordu. Muhalefet ise hiç beklenmeyen bir noktadan kendini belli 

edecekti. Doğrudan kendi Cumhuriyet Halk Partisi içinden gelecek aykırılık gösteren 

sesleri ilk olarak Paşa daha sonrasında ise Türkiye işitmeye çalışacaktı.163 

 

        1945 yılı adeta Demokrat Parti’yi doğuracak olan sebepleri bir araya getirdi. İç 

ve dış etkenlerin birleşmesi siyasileri çok partili hayata geçmeleri için zorluyordu. 

1945 yılı ortalarında meydana gelen gelişmeler Türk siyasi tarihinde bir devrin 

kapanacağının belirtisiydi. Meclis 14 Mayıs 1945 tarihinde Çiftçiyi Topraklandırma 

Kanunu görüşmelerinde Parti içerisindeki anlaşmazlığı gün yüzüne çıkardı. 

Hükümet; hazırladığı yasa tasarısı ile topraksız veya toprağı az köylülerle çiftçilik 

yapmak isteyenlere geçimlerine yetecek kadar toprak dağıtmak ve dağıtılan 

toprağın sürekli işletilmesi için de gerekli donanımı sağlamak amacıyla büyük toprak 

sahiplerinin arazilerinin bir kısmının kamulaştırılmasını ön görüyordu. Ancak tasarı 

                                                 
163 https://www.oncevatan.com.tr/demokrat-parti-nasil-kuruldu-1-makale,34639.html(Erişim 
tarihi:03.05.2019) 

https://www.oncevatan.com.tr/demokrat-parti-nasil-kuruldu-1-makale,34639.html(Erişim
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arazi sahibi milletvekillerini rahatsız etmişti. Tasarıya muhalefet eden 

milletvekillerinin adına tepkiyi Adnan Menderes dile getirdi. Menderes elinde kalın 

bir dosya ile kürsüye gelerek etkili ve uzunca bir konuşma yaptı. Şüphesiz ki 1931 

yılında milletvekili olan Menderes çiftlik sahibi olarak konuya ilgisiz kalamazdı. 

Konuşmasında tasarının aşırı ve amacını aşan hükümlerin bulunduğunu, kanunun 

tarım üretimini altüst edeceğini vurguladı. Adnan Menderes’in bu konuşmaları 

gazeteci Metin Toker’in tabiri ile kendisini “sahne ışıklarının önüne çıkarttı”. 

Kürsüden indiğinde artık yıldızı iyiden iyiye parlamıştı.  

 

Celal Bayar, Refik Koraltan ve Emin Sazak gibi tasarıya karşı olan diğer 

milletvekilleri idi. Bu isimler çok kısa bir süre içerisinde parti içerisinde muhalif 

hareketin temsilcisi olacaklardı. Toprak Reformu Yasası ile ortaya çıkan parti içi 

muhalefet birkaç gün sonra yapılacak olan bütçe görüşmelerinde kendisini iyice 

belirginleştirdi. Meclis bir yandan Toprak Reformu Yasa Tasarısı’nı bir yandan da 

bütçe görüşmeleri sürdürmekteydi. O yıl ki bütçe oylaması alışılmışın dışında 

gerçekleşiyordu. Oylamanın ilk günü Emin Sazak, Hikmet Bayur gibi milletvekilleri 

hükümete sert eleştirilerde bulunmuşlardı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez ve açıkça 

hükümete yönelik ağır eleştiriler yapılmaktaydı. Bütçe müzakereleri sonunda yapılan 

oylamada beş muhalif oy çıkmıştı. 

 

Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fuat Köprülü ve Emin Sazak 

bütçe oylamasında aleyhte oy kullanmışlardı. Aleyhte oy kullanan milletvekillerinin 

eleştirileri her şeyden önce bütçe açığı dolayısıyla artan devlet borçları, hayat 

pahalılığı ve dar gelirlilerin durumuna yönelikti. Açıkçası muhalifler artık yeni bir 

dünya görüşünün idareye egemen olmasını istiyorlardı. Ancak Başbakan Şükrü 

Saraçoğlu aleyhte oy verenlere sert bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın ardından 

Başbakan; hükümeti için güvenoyu istedi. Güven oylamasında Hikmet Bayur ve 

Recep Peker’de aleyhte oy kullanmak suretiyle hükümete 7 kişi güvensizlik oyu 

vermiştir. Çiftçiyi Topraklandırma Yasası ile başlayan sonrasında bütçe görüşmeleri 

ile devam eden bireysel muhalefet ortak hedefler doğrultusunda muhalif 

milletvekillerini Haziran ayında bir araya getirir. Bu durumun bir somut örneği olarak 

7 Haziran 1945 tarihinde Kars Milletvekili Fuat Köprülü, Cumhuriyet Halk Partisi 

Meclis Grubu Başkanlığı’na bir önerge teslim eder.   

 

Tarihe “Dörtlü Takrir” ismi ile geçen önergenin altında Celal Bayar, Adnan 

Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan’ın imzaları vardır. Önerge sahipleri 

aslında üç ana demokratik talebe yer veriyorlardı. Birinci istekleri milli egemenliğin 
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gerçekten yerine getirilmesini sağlamak amacıyla özgür bir meclis çalışması 

kontrolüydü. İkinci istek ise siyasi hak ve özgürlüklerin geniş olarak 

kullanılabilmesiydi. Son istek olarak üçüncü istek ise parti örgütünde ve 

etkinliklerinde yeni bir örgüttü. Önerge CHP içinde bir şok etkisi yarattı. 12 Eylül’de 

hiç vakit kaybetmeden parti grubunda görüşülmeye başlandı ve tam tamına 7 saat 

boyunca üzerinde durulup, tartışıldı. Toplulukta üç değişik yaklaşım bulunmakla 

beraber tek bir netice bulunmaktaydı: Önerge uygun bulunamazdı. Topluluk içindeki 

üç yaklaşıma bakılacak olursa ilki; önergeyi geri çektirmek, ikinci olarak; önerge 

sahiplerinin etkisini azaltmak, üçüncü ve son olarak, önergeyi sağlayanların ayrı 

şekilde mücadele vermelerine olanak sağlamak. Netice olarak ise üçüncü ve son 

olan yaklaşım etkili olmuştu. Aslında önerge sahiplerinin ayrı mücadele vermelerini 

sağlamak İsmet İnönü sayesinde dile getirilmiştir. İnönü’nün ‘’Bunu parti içinde 

yapmasınlar çıksınlar, karşımıza gelsinler teşkilatlarını kursunlar ve ayrı parti olarak 

mücadeleye girişsinler.” sözleri dolaylı yoldan parti grubunun karar almasına etki 

ettiğini dile getirebiliriz. Önerge sonuç olarak kabul edilmedi. Bayar hatıralarında 

görüşmelerin şiddetli geçtiğini önergeyi kabul etmeme düşüncesinde bulunanların 

kendilerine sert eleştirilerde bulunduklarına dikkat çeker. Dörtlü Önergede imzaları 

yer alan milletvekillerinin ilk aşamada ayrı bir parti kurmak gibi düşüncelerinin yer 

almadığını anılarından anlayabiliriz. Parti grubu ise önergeyi tam karşıtı şekilde 

anlamış kendilerinin partiden ayrılmak görüşünde olduklarını öne sürmüştür. Hilmi 

Uran’ın anılarında yer verdiği şu sözler parti grubunun iddiasını göstermesi 

açısından önemlidir. Uran; “Takrirciler partide bu tarzda bir yenilik istemekten daha 

çok partiden ayrılmakla suçlandı. İleri sürdükleri istekleri ise bu düşüncenin bir 

gerekçesi olarak görülüyordu” der. Parti içinde ferdi olarak başlayan muhalefet 

Dörtlü Önerge ile örgütü bulunan bir biçime dönüşmüştür. Yeni bir siyasi parti 

oluşturulmasına yönelik bir meşale görevi gören Dörtlü Önerge Türkiye için 

demokrasinin kapılarının aralanmasını çok kısa bir sürede gerçekleşmesine öncülük 

etmiştir. Dörtlü Önerge sağlanmasaydı Türkiye elbette ki yine de çok partili siyasal 

hayata geçmiş olacaktı. Ancak önerge bu sürecin hızlanmasını sağlayarak 

Demokrat Parti’yi oluşturacak kadroyu bir araya toplamıştır. 164  Önerge sahipleri 

bekledikleri ilgiyi parti içinde göremeyince fikir ve arzularını herkese açık platformda 

kamuoyu ile paylaşımda bulunmaya başladılar. Özellikle Vatan Gazetesi’nden bu 

konu ile ilgili olarak çok destek aldılar. 

 

                                                 
164https://www.oncevatan.com.tr/demokrat-parti-nasil-kuruldu-parti-ici-muhalefet-2-
makale,34650.html(Erişim Tarihi:03.05.2019) 

https://www.oncevatan.com.tr/demokrat-parti-nasil-kuruldu-parti-ici-muhalefet-2-makale,34650.html(Erişim
https://www.oncevatan.com.tr/demokrat-parti-nasil-kuruldu-parti-ici-muhalefet-2-makale,34650.html(Erişim
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Asıl olarak gazetede yer alan insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına 

alınması, demokratik olmayan yargıların ortadan kaldırılması, baskının ortadan 

kaldırılması gibi dörtlü önergede bulunan arzular bir kez daha tekrarlanıyordu. Fakat 

gazetede yer alan makaleler bir zaman sonra ikili tartışmaların olmasına daha sonra 

da partiden dışarıya atma sürecine sebep oldu. Böylelikle muhaliflerin ayrı bir 

platformda kendisini göstermelerinin yerini hazırlıyordu. Adnan Menderes ve Fuat 

Köprülü 21 Eylül 1945 gününde partiden ihraç edildiler. Bu ihraçların ardından Refik 

Koraltan ise 2 Ekim’de ihraç edildi. Partiden ihraçlar yaşandığı sırada 

Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Meclis’in 1 Kasım tarihli açılış söylevinde ‘’Bizim tek 

eksiğimiz, Hükümet Partisi’nin karşısında bir parti bulunmamasıdır. Antidemokratik 

maddelerin iyileştirilmesinde; partiler teşkilinde, toplanma ve güvenlik haklarına 

karşı koyması ihtimali olan hükümler değiştirilmelidir. Tek dereceli olmasını 

dilediğimiz 1947 seçiminde, milletin çoklukla vereceği oylar gelecek iktidarı tayin 

edecektir.” şeklindeki sözleri CHP içinden ayrılan milletvekillerini neredeyse 

yüreklendirir özelliktedir.  

 

İsmet İnönü Şevket Süreyya Aydemir’le gerçekleştirdiği bir röportajda “Dörtlü 

Önergeyi verdiler. Ben kendilerini yüreklendirdim. İstiyordum ki parti oluştursunlar ve 

bunu ciddi anlamda istiyordum. Bu bir oyundur, aldatmacı tutumdur endişesini ciddi 

olarak gidermeye çalıştım. Parti hazırlığı bitince Celal Bayar bana geldi. Programı 

aldım ve başarılar diledim. Dörtlü Önergeyi verdikleri zaman grupta biz reform 

istiyoruz parti değil demişler grupta saldırılar olmuş. Ama ben bunları bilmiyorum. 

Ben yukarıda dediğim gibi kendilerine emniyet verdim, parti kurmaya 

yüreklendirdim. Partiden çıkarılmaları ve sebepleri benim bilgim dışındadır.” diyerek 

muhalif milletvekillerini cesaretlendirdiğini dile getirir. Celal Bayar ise, 5 Kasım’da 

milletvekilliğinden istifa eder. Bayar’ın istifası ile kamuoyunda yeni bir parti kurulacak 

mı? Tartışmaları başlar. Yeni partinin kurulması ile alakalı haberler 1945 senesinin 

Kasım ayında yaygınlaşır. 30 Kasım’da ise aşağı yukarı kesinleşir. Kamuoyunda bu 

tartışmalar yaşandığı esnada Bayar hala partiden istifa etmez. Bir süre bekler ve 

beklenen istifa 2 Aralık tarihinde gerçekleşir. Basın Kanunu’nun haberleşmeye engel 

olan bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile alakalı yönde hazırladığı projenin 

Meclis’e gelmeden parti grubunda kabul edilmemesi üzerine Bayar partiden istifa 

eder.  

  

Partiden istifa edip ayrılmasının sonrasında Bayar; yeni parti kuracak 

mısınız? Sorularına öyle bir istek ve düşüncesinin bulunduğunu açıklar. 1945 

senesinin Aralık ayının sonunda, yeni partinin oluşturulacağı hakkındaki bütün 
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haberlere karşın, kesin bir çalışmanın bulunmaması halk arasında söylentilere 

neden olur. Bu durumun üstüne Celal Bayar 28 Aralık’ta şu beyanatı vermiştir: “Biz 

faaliyetimizi sınırlamak değil, aksine hızlandırmış bulunuyoruz. Ancak, kabul etmek 

gerekir ki, bir partinin kurulması, tüzüğünün hazırlanması sanıldığı kadar kolay 

değildir. Daha partimiz kurulmadan muarızlarımız söylentiler çıkarmaya 

başlamışlardır. Kısa zamanda partimizin kurulduğunu göreceksiniz.” Bayar 

sözlerinde kısaca yeni partinin hazırlıklarının tamamlandığını sadece geriye 

faaliyete geçme işinin kaldığını dile getiriyordu. Bundan böyle her şey 

tamamlanmıştır. Celal Bayar, İsmet Paşa’nın düşüncelerini öğrenmek ister bu amaç 

doğrultusunda Çankaya’da İsmet Paşa ile görüşür. Bayar parti programını da yanına 

alarak köşke gider. Bir hayli içten bir ortamda gerçekleşen görüşmede Bayar’ın 

Atatürk İlke ve İnkılapları’ndan ödün vermeyeceğine güvence vermesi İsmet 

Paşa’nın da izin vermesine olanak sağlar. Bayar, yeni yılın başlamasından hiç 

zaman yitirmeden gazetecilere 4 Ocak 1946 günü yeni parti ile alakalı bir beyanat 

vereceğini ifade etmiştir. Sonuç olarak 4 Ocak günü Celal Bayar bu konuda şu 

şekilde dile getirmiştir: “Partimizin ismini tespit ettik: Demokrat Parti. Program ve 

tüzüğümüz tamamıyla hazırlanmıştır. Seksen kadar madde etrafında toplanan 

programımızı yayınlamak üzere, önümüzdeki pazartesi günü basına vereceğiz. 

Partimizin merkezi Yenişehir’de Antalya Milletvekili Cemal Tunca’ya ait apartmanın 

bir dairesidir”. Demokrat Parti’nin tam olarak oluşturulması hakkında resmî başvuru, 

7 Ocak 1946 gününde, arkadaşlarının adına Refik Koraltan tarafından İçişleri 

Bakanlığına partinin oluşturulmasına ilişkin dilekçenin ve tüzüğün verilmesiyle 

gerçekleşmiştir. 

 

Celal Bayar partinin oluşturulmasından az zaman sonra basın mensuplarına 

beyanat vermiştir. Bir gazetecinin yeni partinin yeri sağ mı? Yoksa sol mu? 

Olduğuna ilşkin sorduğu bir soruya Celal Bayar “Demokrattır.” cevabını verir. Adnan 

Menderes ise “Belki iki parmak soldur.” der. Adnan Menderes’in verdiği cevabın tam 

tersi olarak parti CHP’nin iki parmak sağında yerini alacaktır. Kendisinden sonra 

gelen sağ partiler ise Demokrat Parti’nin mirasçısı olarak siyasi tarihimizde yerini 

alacaktır. Bayar, basın toplantısında çok üsteleyerek yeni partinin şike ile 

kurulmadığını vurgular. Partinin ekonomik açıdan ne türlü katkı sağlayacağı ile ilgili 

olarak da şu hesaplamayı yapar; Yüz üyenin varsayalım biner liradan 100 bin lira 

sağlayabileceklerini ve bu paranın bir süre üstelik iki yıl partinin giderlerini 

karşılayabileceklerini dile getirmiştir. Basının sorduğu soruları bu şekilde 

cevapladıktan sonra Demokrat Parti Türk siyasi yaşamına yeni bir muhalefet partisi 

olarak ilerlemiştir. Genel Başkanlığı’na da Celal Bayar seçilerek getirilmiştir.  
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Demokrat Parti’nin oluşturulması demokrasi isteği duyanların sevinmesini 

sağladığı gibi CHP’lilerin de bir manada rahatlamasını sağlar. Öyle ki Falih Rıfkı 

Atay Ulus’ta yazdığı yazısında: “Demokrasi hayatımızın hep hissetmekte olduğumuz 

bir eksiği böylece ortadan kalkmaktadır.” der. Demokrat Parti’nin kurulmasıyla 

beraber Türk demokrasi tarihinde ilk defa gerçek manada ve çalışan bir muhalefet 

kurulmuştur. Türkiye’nin tek parti yönetiminden çok partili demokrasiye geçmesi 

toplumsal düzensizlik, kan dökülmesi ya da baskı sonucu değil kamuoyu desteği ve 

siyasilerin sağduyusu ile beraber sağlanmıştır. DP kuruluşundan 27 Mayıs 

darbesine kadar geçip giden zamanda Türk siyasi tarihini en ince noktasına kadar 

etkisi altına almıştır. 

 

O denli ki, bugün bile kurucularıyla beraber adından oldukça sık olarak söz 

edilmektedir. Parti oldukça çok tez, araştırma eseri ve belgesele konu olmuştur.165 

14 Mayıs 1950 seçimleri Türkiye’de CHP’nin 27 senelik iktidarının son bulması; 10 

yıllık Demokrat Parti Dönemi’nin başlaması açısından bir milattır. 1950 seçimleri 

CHP’nin 27 senelik iktidarını DP’ye bırakması “kansız” ve “beyaz devrim” olarak 

anlatılmaktadır. 1950 seçimleriyle iktidara gelen DP 1954 seçimleriyle Türkiye siyasi 

tarihinin en yüksek düzeyde oy oranına (%57) ulaşmış, 1957 seçimleriyle beraber 

yerini düşüşe bırakmıştır. DP iktidarı 27 Mayıs 1960 askeri darbesiyle son 

bulmuştur. 10 yıllık dönemde Celal Bayar Cumhurbaşkanlık; Adnan Menderes ise 

Başbakanlık yapmıştır. Dönem “Menderes Dönemi” olarak da anımsanmaktadır. 

 

4.2. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ 1950-1960 

 

14 Mayıs 1950 gününde gerçekleştirilen genel seçimlerde sonuçlara 

varıldıktan sonra DP’nin seçimi kazanmasıyla İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı’ndan 

ayrılmış onun yerine Celal Bayar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 3.Cumhurbaşkanı olarak 

vazifesine başlamıştır. Adnan Menderes başbakan olarak göreve getirilirken, DP’nin 

kurucularından Fuat Köprülü Dışişleri Bakanı, Refik Koraltan da Meclis başkanı 

olarak göreve başlamıştır. 

 

Gerçekleşmesi beklenen büyük umutlar ile iktidara gelen DP’nin ilk 

senelerinde dışarıdan, özel olarak da ABD’den gelen katkılar yardımıyla o zamana 

                                                 
165https://www.oncevatan.com.tr/demokrat-parti-nasil-kuruldu-3-makale,34658.html (Erişim 
Tarihi:03.05.2019) 
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değin hiç karşılaşılmamış bir çokluk meydana gelmiştir. 1952 senesinde NATO’ya 

dahil olunmasıyla, II. Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen kimsesizlik 

tamamen bitmiş ve Türkiye, ABD’nin desteklerini daha çok kabul etmeye 

başlamıştır. Dış politikadaki bu ilerlemenin tabii biçimde iç politikaya da etki ettiği bu 

devirde, DP’nin güç kaynağı ve toplumdan gördüğü desteği çoğalmıştır. 

 

On senelik Demokrat Parti zamanının sosyal, siyasal, kültürel ve iktisadi 

alandaki durumu tüm sınırlarıyla şu şekilde açıklanabilir: Demokrat Parti’nin iktidara 

çıkmasıyla 1923’ten bu yana süregelen denk bütçe prensibinden geri dönülmüş, 

para ve maliye politikası tamamıyla değişmiştir. İktisadi etkinliği artırmaya uğraşan 

yeni hükümet harcamalarını artmasını sağlamıştır. Bu da ilk senelerde iktisadi 

ilerlemenin önceki senelere nazaran hızla büyümesine sebep olmuştur. Demokrat 

Parti’nin ekonomideki ana hedefi bütün yurt genelinde iktisadi kurumsallaşmayı 

yerine getirmek ve özel sektörün ilerleme kaydetmesine öncelik sağlamak olmuştur. 

Bu durumun sonunda ilk senelerde milli gelirde %15’lik bir artış sağlamış ve 

ekonomide önemli bir hızlanma meydana gelmiştir. Ancak 1954 senesinden sonra 

ekonomide, hele de dış ticarette denge sağlanamamaya başlamış ve neticede 

hükümet istem dışı bir şekilde dış borçlanmaya doğru çevrilmiştir. Fakat bu 

borçlanma siyaseti de 4 Ağustos 1958’de değer düşürümü neticesi olarak Türk 

parasının kıymetinin düşürülmesine sebep olmuştur. 

 

İkinci Dünya Savaşı senelerinde önem verilmeyen kırsal alan ve tarım 

alanları, DP’nin iktidara gelmesiyle aktif hale gelmiştir. Her şeyden önce Marshall 

katkısı yardımıyla ilk senelerde önce traktör olmak koşuluyla, tarım araçlarının 

yaygın olması sağlanmıştır. 1948 senesinde 1.800 dolayında olan traktör adedi, 

1957 senesinde 44.000’i geçmiştir. Benzer bir fazlalaşma biçerdöver miktarında da 

yaşanmıştır. 1950 senesinde neredeyse 1.000 olan biçerdöver adedi, 1957 

senesinde 6.000’e yükselmiştir. 

 

Endüstriyelleşme hakkında DP ilk olarak özel sektör seçilmekle yanı sıra 

devletle ilgili iktisadi kuruluşları artırmak ve yen fabrikalar kurmaktan da geri 

kalmamıştır. Bu durumda 1950- 1960 seneleri içinde kurulan birtakım devlet 

işletmeleri şu şekildedir: Makine Kimya Endüstri Kurumu (1950), Denizcilik Bankası 

(1951), Et ve Balık Kurumu(1952), Devlet Malzeme Ofisi(1954), Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı(1954), Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları(1955) ve Ereğli Demir 

Çelik Fabrikaları (1960). Tüm bu ilerleme rağmen 1957 senesinden sonra dış kredi 

verilmesinin güçleşmesi, ekonominin tümüyle dışa bağımlı duruma gelmesi 
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ekonomik durumu kötü etkiye uğratmış ve yatırımlarda gözle görülür bir düşüş 

yaşanmıştır. 

 

Demokrat Parti döneminde ulaşım bölümünde de ilerlemeler sağlanmıştır. 

Fakat bu dönemde Atatürk ve İnönü dönemlerinin tersine demiryollarına değil, daha 

fazla karayolu yapımına yönelmiştir. 1950 senesinde 1640 km olan asfalt yollar, 

1969 senesine ulaşıldığında 7000 kilometreyi aşmıştır. 

 

DP Dönemi’nin eğitim politikası da ekonomik politikaya benzer şekilde 

CHP’den farklı gerçekleştirilmiştir. İnönü döneminin yapıtı olan Köy Enstitüleri 

kapatıldıktan sonra öğretmen okullarına çevrilmesi bu değişik politikanın en dikkat 

çekici olayıdır. Tüm bu yaşananlarla beraber ilk ve orta öğretimde okul, öğrenci ve 

öğretmen sayısında önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Yükseköğretim Kurumları 

olarak 1957 senesinde Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1958 yılında ise 

Erzurum’da Atatürk Üniversitesi kurulmuştur. 

 

Yarar sağlayan ve yarar sağlamayan türlü ilerlemeler karşılığında DP 

yöneticilerinin iktidara gerekli ölçüde hazırlık yapmış olmamaları ve CHP’nin 

muhalefet tecrübesizliği, iki siyasal parti arasındaki bağlantıları zaman ilerledikçe 

gerilmiş ve ülke kısa sürede sonuç vermeyen çekişmelere doğru ilerlemeye 

başlamıştır. 1951 senesinin Ağustos ayında Halk Evleri ve Halk Odaları’nın 

kamulaştırılması ve kamu hizmeti sağlayan bu örgütlerin mal varlıklarının devlet 

malına geçirilmesi; 1953 senesinde CHP’nin bütün mal varlığının “haksız kazanç” 

olduğu savı öne sürülerek Hazineye aktarılması; bir kez daha 1953 senesinde Millet 

Partisi’nin kapatılması; Şubat 1954’te Köy Enstitüleri’nin öğretmen okullarına 

çevrilmesi ve sonunda basın üstündeki ağırlığın artırılması iktidar-muhalefet bağını 

kopma noktasına getirmiştir. DP’nin “önceki devir” oluşturma politikası CHP’nin 

tümüyle huysuzlaşmasına sebep olmuştur. 

 

Bu süre içinde 1954 senesinde gerçekleşen seçimleri de DP kazanmıştır. 

CHP’nin meclisteki milletvekili sayısının 31’e gerilediği bu seçimlerde DP oylarını 

çoğaltmış ve oy oranını %57 seviyesine çıkarmıştır. CHP ise oyların sadece %35’ini 

alabilmiştir. DP’nin gücünün artmasını sağlaması, sürdürülen iç ve dış politikanın 

toplum aracılığıyla kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple DP, muhalefet 

üstündeki ağırlığını 1954 senesinden sonra daha da çoğaltmıştır. Gazetecilere hapis 

ve para cezalarının getirilmesiyle CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek’in bir gün 

süreyle gözaltına alınması ve daha sonraki günlerde 6 ay tutuklu kalmasına mecbur 
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bırakılması iktidar-muhalefet ilgisini büyük ölçüde çözümü güç bir duruma 

getirmiştir. 

 

1954-1957 seneleri arasındaki DP iktidarının bir olasılığa göre en değerli 

olayı 6/7 Eylül olaylarıdır. 6 Eylül 1955’te Atatürk’ün Selanik’teki evi bombalandığı 

hususunda çıkan haberler ile ilgili coşan bir grup, İstanbul’daki Rum ev ve işyerlerini 

kırıp dökmüş, mezarlık ve kiliseleri yağma etmiştir. Ordu birliklerinin yardımıyla 

bastırılan eylemler neticesinde sıkıyönetim ilan edilmiş olsa bile Türkiye’nin dış 

politikada aldığı darbe giderilememiştir. 

 

DP-CHP gerginlik ortamının en üst noktaya gelmesi ve iktidarın gücünü 

yitirmeye başlaması sebebiyle seçimler bir yıl önceye çekilerek 1957 senesinde 

gerçekleştirilmiştir. 1957 seçimlerini de DP kazanmış olsa bile oylarında büyük 

ölçüde düşüş görülmüştür. Bu seçimler neticesinde DP %48 oy oranıyla 424 

milletvekili çıkarabilirken, CHP oy oranını %41’e çıkarmış ve 178 milletvekilini 

Meclis’e dahil etmiştir. Aynı seçimlerde Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisi 

de 4’er milletvekili çıkmasını sağlamışlardır. 

 

Bu yeni dönemde DP iktidarı meydana gelen ekonomik krizlere karşılık 

olarak herhangi bir çıkar yol bulamamış ve IMF ile Dünya Bankası’nın isteklerine 

karşı koyamamıştır. Varlığını sürdüren döviz darboğazı birbirine denk olan durumları 

tepetaklak etmiştir. Komşu ülke Irak’ta 14 Temmuz 1958’de darbe gerçekleştirilmesi 

ve ordunun yönetimi eline alması, Adnan Menderes Hükümeti’nin şüpheye 

düşmesine sebep olmuş ve bu gerekçeyle potansiyel bir zarara yol açabilecek 

durum olarak görülen CHP ve basın üstündeki baskılar artış göstermiştir. Bu şüphe 

DP’nin 12 Ekim 1958’de Vatan Cephesi’ni oluşturmasıyla yeni bir derinlik kazanmış, 

ülkede siyasal topluluklar oluşturma ve bundan ötürü gergin bir ortam kaçınılmaz 

hale gelmiştir. DP İktidarı’nın son bulmasına vesile olan bu gelişmelerin en önemlisi 

kesinlikle bilinen 18 Nisan 1960’ta Tahkikat Komisyonu’nun meydana getirilmesi 

olmuştur. En başta CHP yer almak üzere Meclis içi ve dışı bütün muhalefeti hemen 

hemen her türlü siyasi etkinlikten engellemeyi amaçlayan Tahkikat Komisyonu, 

meseleleri çözemediği gibi üniversite öğrencilerinin sokağa çıkmasına sebep 

olmuştur. 28 Nisan’da İstanbul Üniversitesi’nde bir öğrencinin can verdiği ve birçok 

öğrencinin yaralandığı olaylardan sonra sıkıyönetim yapılsa da olaylar Ankara’ya 

kadar ulaşmıştır. 21 Mayıs’ta Ankara’da Harp Okulu öğrencilerinin gerçekleştirdiği 

yürüyüş ile verilmek istenilen mesajın iktidar yönünde anlaşılamamasından kısa bir 
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zaman sonra 27 Mayıs 1960 yılında meydana gelen bir askeri darbe ile DP 

iktidarına son verilmiştir. 

 

4.3. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ’NİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

Demokrat Parti iktidarında, iktidar-muhalefet bağları önemli ölçüde gergin 

hale gelmiştir. 1953’te CHP’nin tüm yurttaki hak ve kazançlarına el konulmuş, Halk 

Evleri kapatılmış, Millet Partisi kapatılmıştır. 

 

1954 seçimi sonrasında siyasi liberal duruma gelmeyi sınırlayan önlemler 

getirildi. Seçim işbirliği ve muhalefet partilerinin devlet radyosundan 

faydalanmalarına önlemler alındı. 

Hükümete, devlet görevlilerini kısa bir süre için vazifeden alma ve erken emekliye 

ayırma hakkını sağlayan bir kanun çıkması sağlandı. 1955 senesinde partideki 

erkinci demokrasi yandaşı DP’den ayrılarak Hürriyet Partisi’ni oluşturmuştur. 1950 

seçimleriyle iktidara geçen DP, 1954 seçimlerinde oylarını %57’ye yükseltmiş, 1957 

seçimlerinde ise oy oranında bir de milletvekili sayısında azalış görülmüştür. 

1957’den sonra etkisini gösteren siyasi dengesizlik ekonomik dengesizliğe de neden 

olmuştur. IMF ve Dünya Bankası’ndan kredi alabilmek amacıyla Türk parasının 

değeri düşürülmüş. Değer düşürümünden önce 1 dolar 2,80 TL iken değer 

düşürümünden sonra 1 dolar 9 TL’ye yükselmiştir. 

 

DP İktidarı’nın sonlarına gelindiğinde CHP’nin “kin ve düşman cephesine” 

karşılık olarak “Vatan Cephesi” oluşturulmuş. 1959 Nisan’ın CHP’nin Uşak’tan 

başlattığı Ege Bölgesi propaganda amaçlı çalışmaları zamanında iktidar ile 

muhalefet üyeleri ile arasında anlaşmazlıklar meydana geldi. İnönü’nün başından 

yara aldığı bu durum siyasi tarihimize “Uşak Olayı” olarak kaydedilmiştir. 1960 

Nisan’ında içinde CHP ve İsmet İnönü’nün yine yer aldığı “Kayseri Olayı” 

gerçekleşmiştir. Bu durumdan sonra muhalefetin etkinliklerini araştırmak üzere 15 

DP’li milletvekilinin bulunduğu geniş hakları elinde bulunduran Meclis Tahkikat 

Komisyonu oluşturulmuştur. 

 

Ülke mülkiyetinden serbest girişimciliğe geçmek amacıyla değişiklikler 

gerçekleştirildi. Ulaşım, enerji ve haberleşmede yatırımları üzerinde durulmuştur. 

Yerli girişimci ekibinden beklentisine karşılık göremeyince yabancı sermaye 

yatırımlarını hedef aldı. Devletin zenginlik varlıklarını daha çabuk üretime katmak 
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amacıyla yabancı sermayeden faydalanmaya gidildi ve bu sebeple Yabancı 

Sermayeyi Teşvik Kanunu çıkarıldı. 

 

DP zamanında toplumun 2/3’ü tarımla ilgilendiğinden ve milli gelirin 

yarısından fazlası tarımdan sağlandığından ekonomik ilerlemenin stratejisi tarım 

üstüne inşa edilmiştir. Tarım makineleri (traktör, biçerdöver vb.) tarıma dahil 

edilmeye başlayınca dikili alanlar iki katına ulaşmıştır. Karayolu yapım çalışmalarına 

önem verilmiş tarımsal ürünler bu sayede pazarla bir araya getirilmiştir. Din dersinin 

ilkokul programlarına dahil edilmesi; İmam hatip okulları ve ilahiyat fakültelerinin 

açılması; ezanın tekrardan Arapça okunması, devlet radyosunda Kur’an ve dini 

programlarına olanak tanımış; Atatürk heykel ve büstlerine yönelik saldırılar 

çoğalınca Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun çıkarılması gibi gelişmeler DP döneminde 

görülmüştür.166 

 

4.4. DEMOKRAT PARTİNİN İDEOLOJİSİ 

 

Tek Parti zamanında parti seçeneklerinin olmaması farklı ideolojik fikirleri 

CHP bünyesi altında birleştirmiştir. Ancak bu noktada egemen olan söz, farklı 

fikirlerin sesi değil, CHP ideolojisinin sözüdür. Demokrat Parti’de Sarıbay’a göre 

“CHP ‘den ayrılan bir parti olarak onun ideolojisinin izlerini taşıyan bir partidir. Fakat 

politik doğrultularının aynı olmasına rağmen, yöntem ve kavramlaştırmalarında 

farklılık olduğu da kesindir”.  

 

Başka bir anlatımla DP, CHP’ye oranla sağ bir partidir. Durum böyle olsa da 

“DP ekonomide liberalizm, siyasette demokrasiyi savunmaktadır. Parti programıysa 

çoğu ortamda daha serbest bir rejim ve kitlelere de rahatlık sağlanacağına söz 

vermiştir”  

 

CHP’nin hemen sağında yer alan DP ideolojisi ile ilgili olarak Bayar ise şu 

şekilde bir açıklama yapmıştır: “Batılılaşma artık devletten millete doğru değil, 

milletten devlete doğru gerçekleşmektedir.” Bayar’ın bu konuyla ilgili verdiği bilginin 

temelinde DP’nin üstünde durduğu toplumsal ortamın sosyolojik niteliğinin bir geri 

dönüşüydü. DP, çıkış itibariyle o intibayı bırakmış olsa bile hiçbir biçimde bir sınıf 

partisi değildi. CHP’nin dayanışmacı zihniyeti, DP’ye de egemendi. Fakat CHP’den 

                                                 
166 https://www.sadikcan.com/12-konu-demokrat-parti-donemi-1950-1960.html(Erişim 
Tarihi:03.05.2019) 

https://www.sadikcan.com/12-konu-demokrat-parti-donemi-1950-1960.html(Erişim
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farklı olarak DP, bu dayanışmada devletin değil, milletin kendisinin araç olduğunu 

savunmaktaydı. Bunun içinde en çok üstünde durduğu konu özgürlüklerdi167. 

 

         DP’nin etkili bir Muhalefet Partisi olarak kendini göstermesi, Türkiye Tarihi ve 

Türk demokrasi tarihinde ayrı bir değere sahip olmuştur. Bu kendini gösterme hızı, 

DP’liler tarafından olduğu gibi, CHP tarafından da bilinememiştir. Üstüne üstlük 

başlangıçta DP’nin kuruluşu, parti içi muhalefeti oluşturduğu nedeniyle, CHP 

tarafından olumlu karşılanmıştı. Fakat DP’nin kuruluşu ve kısa sürede gelişmesi, 

CHP’yi hem düşünce hem de yapı bakımından yeni duruma uğramasına yol 

açmıştır. DP’nin kurulmasından dolayı il, ilçe, ocak teşkilatlarında görevden 

ayrılmalar ve pek çok yerdeki idare kurullarında çözülmelerle karşılaşan CHP yeni 

idare kurulları oluşturmuş; pek çok yerde yeni ocaklar açmıştır. DP, bu şekilde 

büyüme gösterirken CHP aracılığıyla bir hayli baskı ve engellemelerle karşı karşıya 

kalmıştır. Çok partili yaşama geçerken CHP’den istifalar çoğalmış ve istifa eden 

teşkilatlar, çok yerde ve sık sık toplu bir biçimde DP’ye geçmişlerdir. Bu nedenle 

CHP,  yeni partiye dahil olanlara yönelik baskılarını arttırmıştır. 

 

Fakat bu baskılar katılımları önlememiş, aksine arttırmış ve DP’nin halk 

yönünden daha da fazla ilgi duyulmasına ve kitle partisi olmasına olanak 

sağlamıştır. Kısa sürede büyük insan topluluklarına erişen bir siyasal parti 

durumuna gelen DP, 14 Mayıs 1950 tarihinde Milletvekili Seçimlerini alarak iktidara 

gelmiştir. Eksiksiz on sene iktidarda bulunan DP, en çok ilk iki genel seçimlerde en 

üst derecede seyreden oy oranlarına ve bu durumdan ötürü halk desteğini elinde 

bulundurmuştur. DP’nin Türk demokrasi tarihinde bu denli değerli bir yeri elinde 

bulundurmasında, CHP ile içinde bulunduğu çatışmada milletin sıkıntı ve 

gereksinimlerini yerinde tespit edip, doğru noktalarda araya girmesinin önemli bir 

etkisi olduğunu gözler önüne sermektedir.168 

 

1946 senesinde tarihi olaylara konu olan Demokrat Parti, demokrasinin 

ilerlemesi doğrultusunda başlattığı bu süreci aktif halkla ilişkiler stratejiler ile 

sürdürmüştür. Mitingler yapıp, toplantılarda halk ile konuşarak, halkın sorunlarını 

öğrenmeye çalışarak devlet problemlerini belirlemiştir. Böylelikle halkın 

gereksinimlerine yerinde sözler vererek, halkı etkisi altına almıştır. 

                                                 
167  http://www.academia.edu/30330255/DEMOKRAT PARTİNİN 1946-1950 YILLARI ARASINDAKİ 
HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİ.,Makbule Evrim Gülsünler-Hülya Anakız Ertürk(Erişim 
Tarihi:03.05.2019) 
168 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/197552, Demokrat Parti’nin Kuruluş Süreci ve DP – CHP 
Siyasî Mücadelesi (1945-1947) Enis Şahin - Bilal Tunç(Erişim Tarihi:03.05.2019) 

http://www.academia.edu/30330255/DEMOKRAT%20PARTİNİN%201946-1950
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Önderler ile konuşarak seçmen kimliği hakkında bilgi edinmiştir. Böylelikle 

hem siyasete önem vermeye başlamış hem de oyu sayesinde demokrasinin 

ilerleme kaydetmesine fayda sağlamıştır. 

 

Demokrat Parti, önderlerinin kabiliyetleri doğrultusunda partinin imajına yarar 

sağlarken, hem de DP destekçileri yardımıyla finansal ilişkilerini yerine getirmiştir. 

Önderlerinin Mustafa Kemal’e yakın olması göz önüne alınırsa, seçmen bir nevi 

Atatürk’ün oluşturduğu bir partiye oy vermiştir. Çünkü Celal Bayar,  Atatürk 

döneminde İsmet İnönü’nün yerine Başbakanlığa gelmesi sağlanmış, Adnan 

Menderes’i Mustafa Kemal Atatürk keşfetmiş, Mareşal ise Atatürk hastalanınca 

Anafartalar Grup Komutanlığı vazifesini yerine getirerek, cephede Atatürk’ten sonra 

gelen isim olmuştur. Parti içi bağlarda kopmalar, ihraç etmeler yaşansa da 

Demokrat Parti üyeleri partiye bağlı kişilerden oluşmaktadır. Afiş çalışmaları 

yaparak, Türk siyasal iletişim tarihi açısından çok değerli bir yere sahip olan “Yeter 

söz milletindir.” sloganı ise siyasal iletişimin ilk oluşumlarından biridir. Bu sloganın 

başarı sağlamasında DP,  toplumun ne istediğini iyi tespit etmektedir. Halkın 

ihtiyaçlarına ve dönemin koşullarına uygun olarak oluşturulan bu slogan ile 

Demokrat Parti’ye başarı sağlayan siyasal iletişim araçlarından biri olmuştur.  

 

1950 seçimlerine Demokrat Parti oluşturduğu bu temel ile işe başlamış ve 

yirmi yedi senedir varlığını sürdüren tek parti dönemini sona erdirmiştir. Türk siyasal 

tarihine ilişkin çok değerli bir dönüm noktası olan Demokrat Parti, temel anlamdaki 

ilk muhalefet partisidir. Çünkü bundan önce Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, 

Serbest Cumhuriyet Fırkası gibi partiler oluşturulmuş fakat varlıklarını 

sürdürememişlerdir; üstüne üstlük Milli Kalkınma Partisi de DP’den hemen önce 

oluşturulmuş; ancak muhalif bir parti olarak görülmemiştir. Bu nedenle Demokrat 

Parti, tek parti dönemine sona erdirmiş, yeni muhalif partilerin oluşturulmasına 

olanak sağlayarak, zemin hazırlamıştır. Bir siyasal iletişim aracı olarak da halkla 

ilişkiler stratejilerini daha önce denenmemiş yanlarıyla ele almıştır.169 

 

 

 

 

                                                 
169 http://www.academia.edu/30330255/Demokrat Partinin 1946-1950 Yılları Arasındaki Halkla İlişkiler 

Stratejileri.,Makbule Evrim Gülsünler-Hülya Anakız Ertürk s.10(Erişim Tarihi:03.05.2019) 
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SONUÇ 

 

1.Dünya Savaşı’ndan beri izlendiğinde Bayar’ın düşüncelerini dönemin şartlarına ve 

konjonktüre uygun hale getirerek uygulamaya geçirme kararlılığı onun en büyük 

özelliklerinden birisi sayılabilir. O günlük bürokratik engelleri ,kuralları bir kenara 

itebilen hatta bazen legal yada illegal sayılsa da çiğneyebilen ancak uzun zaman 

alacağını bilse dahi buna göze alabilen ve kendi doğrularını uygulamaya geçiren bir  

Komitacıdır. Bunun en büyük ispatı O’nunla yapılan söyleşi, röportaj ve 

konuşmalarda Bayar’ın gün,ay hatta yılı dahi hatırlamadığı, en az birkaç yıllık bir 

dönemi tamamen ele aldığını anlayabiliriz. İktisat Bakanlığı süresince ele aldığı beş 

yıllık sanayi ve 3 yıllık kalkınma gibi planları yaparken  Atatürk tarafından da kabul 

görmüş ve dönemin önemli isimlerinden Şeref Özkan ,İnönü gibi kişilere tercih 

edilmiştir. 

 

Kendisinin dikkat çekici projelerinden olan Şark Raporu’nda Anadolu’nun 

kalkınmasının tarımın gelişimine ihtiyaç duyduğunu belirtmesine karşın sanayinin 

tarımı geçmesi ters etki oluşturmuştur. Tabi ülkenin az gelişmiş hatta yeni kurulmuş 

bir cumhuriyet olması Celal Bey’in karakterine özgü hemen sonuç alma arzusunun 

çoğu zaman ertelenmesine sebep olmuştur. Celal Bey’in tarıma verdiği önem ittihat 

ve terakki yıllarında dahi göze çarpmış egeli çiftçinin ,köylünün iktisadi bakımdan 

ezilmesine mani olmuş onların mütevazi imkanlarını birleştirerek Türkiye’de ilk 

üretim kooperatifini kurmuş ve emeklerinin sömürülmesine son vermiştir. 

 

Milletin belki de halen en büyük hastalığı olan cehalete karşı savaş açmış; yurtlar, 

okullar,kütüphaneler, yaptırarak eğitimi yaymaya çalışmıştır. Birinci Dünya 

Savaş’ında baş gösteren stokçuluk ,vurgunculuk,yolsuzluklarla mücadeleye girişmiş, 

her türlü engellemeye rağmen onları dize getirmeyi başarmıştır.  

 

İzmir işgali başladığında İzmir’de kalarak müdafaa da bulunmanın imkansızlığı 

anlaşılınca rahatını, evini, barkını hatta makamını terk ederek Ödemiş’te ,Tire 

dağlarında başında sarığı sırtında cübbesi elinde tesbihiyle Galip Hoca olmuş 

Müslüman Anadolu inanının kalbine dokunmak onları bir an önce harekete geçirmek 

için köylüleri,efeleri, zeybekleri teşkilatlandırıp milli mücadeleye sevk etmiştir. Milli 

mukavemet fikrini cami kapılarına, sokaklara ,duvarlara afişlerle bastırmış Kuvai 

Milliye ruhunu beslemiştir. 
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Akhisar Cephesinde milli alay komutanlığı yaparken yanındaki sayılı cengaverle 

binlerce düşman mevzisini bölgeden kaçırmış halka umut vesilesi olmuştur. Yine 

akhisar halkı tarafından ısrarla son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne Saruhan milletvekili 

seçilerek gönderilmiştir.İstanbul’un işgaliyle artık Ankara’ya gelen Celal Bey 

görevine TBMM de devam etmiş burada seçkin şahsiyetini ortaya koymuştur. 27 

Şubat 1921 de İktisat Vekilliğine atanan Celal Bayar için artık ikinci hayat 

başlamıştır.  

Devlet Adamlığı... 

 

Tarihin biraz arka sayfasında kalmış gibi görünen Celal Bayar’ı anlamak bugünü 

anlamak olacaktır..  
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