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BAIABAN, Mustafa Rahmi 

(1888· 1953) 

Eğitim ci ve yazar. 
_j 

Bergama'ya bağlı Balaban köyünde 
doğdu . Bergama Rüşdiyesi'nde okurken 
aynı zamanda buradaki medresede dini 
öğrenim gördü. 1907' de girdiği İstanbul 
Darülmuallimini'nde öğrenimini sürdü
rürken bir yandan da medresede Arapça, 
Farsça, fıkıh, usül-i fıkıh ve mantık ders
lerini takip etti: bu arada dönemin is
tanbul mütftüsü Fehmi Efendi'den man
tık ve Arap edebiyatı okudu. 

191 O' da Darülmuallimin'den birincilik
le mezun olduktan sonra Üsküp Darül
muallimini pedagoji öğretmenliğine, ar
dından aynı yıl içinde Adana Darülmual
limini müdürlüğüne tayin edildi. Burada 
üç yı l süren müdürlük ve öğretmenlik 
çalışmalarını takdirle karşılayan Maarif 
Nezareti kendisini Avrupa talebe müfet
tişliğine tayin etti. Balaban İsviçre'nin 
Cenevre şehrinde bir yandan bu resmi 
görevini sürdürürken bir yandan da bu
radaki J. J. Rousseau Enstitüsü'nde fel
sefe, psikoloji, pedagoji ve sosyoloji ders
lerine devam etti. Balaban'ın bu ensti
tüdeki çalışmalarını başarılı bulan psi
koloji profesörü Edouard Claparede onu 
yanına asistan aldı. Cenevre' de ayrıca, 

Türkiye'deki öğrenimi sırasında geliştir
diği Arapça, Farsça ve Fransızca'ya ila
veten İngilizce ve Almanca da öğrendi. 

Balaban yayın hayatına, istanbul'da 
yayımlanan İkdam gazetesinin İsviçre 
muhabirliğiyle başladı. Gazetenin sahibi 
Ahmed Cevdet Bey'le irtibat kurarak 
1918'den itibaren İkdam'da yazmaya 
başladı. 

M. Rahmi Balaban Cenevre dönüşün
den sonra 1923'te Ziya Gökalp başkan
lığındaki Maarif Vekaleti Telif ve Tercü
me Encümeni üyeliğ ine getirildi. 1924'te 
Gökalp'ın milletvekili seçilmesi üzerine 
onun yerine tayin edildi. 1924'te Anka
ra Kız Lisesi terbiye-i etfal muallimliği
ne, aynı yıl içinde İzmir Erkek Lisesi fel
sefe ve sosyoloji muallimliğine getirildi. 
Balaban İzmir'deki öğretmenliği sıra
sında buradaki çeşitli liselerde felsefe, 
sosyoloji, ma'IGmat-ı vataniyye, usül-i 
tedris, tatbikat muallimliği gibi dersler 
okuttu. Ayrıca İzmir'de on beş günde bir 
çıkan Fikirler dergisinde eğitim ve öğre-
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tim konularına dair yazılar yazdı. 1945'
te İzmir Karşıyaka Kız Öğretmen Okulu 
müdürlüğüne getirildi ve kız öğretmen 

okullarının kapatıldığı 1949 yılına kadar 
bu okulda kaldı. İzmir Atatürk Lisesi fel
sefe öğretmeniyken 1953 yılında emek
liye ayrıldı ve aynı yılın 19 Temmuzun
da İstanbul'da vefat etti. Cenazesi İz
mir'e götürülerek Kokluca Mezarlığı'na 
defnedildi. 

Mustafa Rahmi Balaban, Maarif Ve
kaleti Telif ve Tercüme Encümeni üyeli
ğine tayin edildiği 1923 yılından itiba
ren, modern eğitim ve öğretim kurum
larıyla kitap ve öğretmen sayısının son 
derece az olduğu bu dönemde iyi yetiş

miş bir eğitimci olarak modern pedago
jinin ilke ve metotlarını yaymak. öğret
men yetiştirilmesine katkıda bulunmak 
maksadıyla psikoloji, pedagoji, felsefe, 
ahlak. Türk dili. çocuk edebiyatı, mede
niyet ve kültür tarihi gibi alanlarda telif 
ve tercüme seksen kadar eser yazmış 
ve bunların altmıştan fazlası yayımlan
mıştır. Kırk üç yıl süren eğitimeilik ve 
idarecilik çalışmaları yanında yazı faali 
yetleriyle de Cumhuriyet Türkiyesi'nde 
Batı tarzı eğitim ve öğretim sisteminin 
yerleşmesine öncülük edenlerden biri ol
muştur. Balaban yazı faaliyetlerini ölü
müne kadar sürdürmüş, son çalışmala
rından olan Kur'an-ı Kerim'in tercüme 
ve tefsirini 27. cüze kadar getirebiimiş
se de tamamlamaya ömrü yetmemiştir. 

Eserleri. Çoğu Maarif Vekaleti yayınları 
arasında basılan telif ve tercüme eser
Ierinin başlıcaları şunlard ı r: a) Telif Eser
leri. 1. Felsefe Tarihi (İstanbul ı 339). Pre
sokratik filozoflardan başlamak üzere 
Kant, Fihte. Hegel, Auguste Comte gibi 
Yeniçağ filozoflarına kadar düşünce ta-
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rihinde iz bırakmış düşünürlerle bunla
rın felsefelerinin tanıtıldığı eserde ay
rıca Kindi. Farabi, İbn Sina. Gazzali, İbn 
Bacce, İbn Tufeyl, İbn Rüşd gibi İslam fi
lozoflarının dünya tefekkür ve ilim tari 
hindeki yerleri ve değerleri geniş olarak 
anlatılmıştır. 2. Ruhiyyata Medhal (İs
tanbul !339). 3. Tabiat ve İnsan (İstan
bul !339) 4. Türkiye'de Orta Tahsil (İs
tanbul !339). S. Avrupa Milletleri Ru
hiyyatı (İstanbul !339). 6. Çocuk Ruhiy
yatı (İstanbul !339) 7. Islah-ı Irk (İstan

bul !339) . 8. Filozoflarla Bir Saat-Fel
sefe Tarihi (İstanbul !948) Balaban bu 
eserinde Buddha'dan Bergson'a kadar 
Doğu, Batı ve İslam dünyasında yetişmiş 
birçok düşünürün, mistik ve mutasav
vıfların "hayat ve kainatın mahiyeti üs
tüne metafizik nazariyelerinden ziyade 
ahlak ve içtimaiyat üzerine olan düşün
celeri" (s. ı 0) hakkında bilgi vermiştir. 
9. Tarih Boyunca Ahlak (İstanbul !949). 
Eserde dört büyük semavi kitap ile eski 
Mısır ve Yunan'dan başlayarak dünya 
ahlak kültürünün bir özeti verilmeye ve 
karakteristik ahlaki anlayışlar tanıtti

maya çalışılmış: genel olarak tasawufi 
alanlarda özellikle Bektaşilik. Mevlevi
lik. Melamilik ve Rifailik gibi tasawuf 
cereyanlarında ahlak ve dünya görüşü 
geniş olarak tanıtılmıştır. Eser eski kül
türlerden beslenen yeni bir terbiye ve 
ahlak anlayışı oluşturmayı hedef almış
tır 10. Son Asrın İlim ve Fen Adam
larına Göre İlim, Ahltik, İman. Bala
ban'ın en tanınmış eseri olan bu kitap, 
Ahmed Ham di Akseki ·nin kaleme aldığı 
bir mukaddimeden sonra iman ve ah
lak problemlerinin ilmi açıklama, yorum 
ve değerlendirmesini yapan Th. Flour
noy, W. James, A. Carre!, A. Toynbee, A. 
Einstein gibi Batılı on dokuz bilgin ve 
düşünür ile Mazhar Osman, A. H. Akse
ki, Ferit Kam ve M. Harndi Yazır ' a ait 
makalelerden oluşur. Balaban bu gö
rüşler arasına yer yer İslami telakkiyi 
ve kendi görüşlerini de serpiştirmiştir . 

Eser Diyanet İşleri Başkanlığı tarafın
dan ilki 1950'de olmak üzere birçok de
fa basılmıştır. b) Tercüme Eserleri. 1. Ço
cuk ve Mektep (İ stanbul !339, John De
wey'den). 2. Kadın-Erkek Irklan Ruhiy
yatı (İstanbul 1339r. / 1342. Alfred Fouil
lee'den). 3. Fonksiyonel Terbiye (İstan
bul !940, M. Saha Arıkan ile birlikte Edo
uard Claparede'den). 4. Moğol Tarihi (İs
tanbul !342, d'Ohsson'dan). 
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BAIABAN AGA MESCİDİ 

İstanbul'da 
eski bir Bizans yapısından 

çevrilmiş mescid. 
_j 

Balaban -Ağa Mescidi Şehzadebaşı ile 
Laleli semtleri arasında Fethi Bey ve Bü
yük Reşid Paşa caddeleriyle sınırianan 
yapı adasının ortasında bulunuyordu. Bu
gün en ufak bir izi bile kalmamıştır. Hü
seyin Ayvansarayı bu mescid hakkında 
şu bilgileri vermektedir: "Kiliseden mün
kalibdir: vakıfı hin-i fetihte sekbanbaşı 
olmuştur, merkadi na-ma'IQmdur; va
zifesi Ayasofya Camii'nden verilir, ma
hallesi vardır" (Hadfkatü'l-cevami', I. 62). 

İstanbul Vakıflan Tahrfr Defteri'nde ise 
953 ( 1546) yılında, vakfın sahibi olarak 
Balaban Ağa b. Abdullah . gösterilerek, 
888 yılı Saferayında (Mart 1483), "Sira
cü'n-naib" imzasıyla düzenlenmiş vakfİ
yesi bulunduğu kaydedilmiştir. Vakıf kay
dından öğrenildiğine göre mescidin ya
nında on tane hücre ile üç tane dükkan 
ve bir sıbyan mektebi de vardı. Aynı vak
fa 953 yılına kadar çeşitli kişiler tara
fından on vakıf daha yapılmıştır. Bunla
rın arasında mescidin yakınındaki Müs
lüman Dede Zaviyesi'nin de buraya vak
fedildiği öğrenilmektedir. 

Balaban Ağa'nın tarihteki kişiliği hak
kında açık bilgi yoktur. Bu zatın istan
bul'un fethi sırasında değerli hizmeti 
olan ve Arnavutluk'ta İskender Bey' e kar
şı 1464'ten 1467'ye kadar çarpışmaları 
idare ederek sonunda şehid düşen Ba
deralı Balaban Paşa olması ihtimali ak
la gelmektedir. Balaban Ağa Mescidi, 
tarihi kayıtlara geçmemiş başka bir Ba
laban adlı kimseye ait değilse, belki fe-
tih sırasında henüz sekbanbaşı olan bu 
Balaban Paşa'nın bir hayratı veya onun 
hatırasını yaşatmak için teberrüken vak
fedilmiş olabilir. Balaban Ağa Mescidi'
nin, terkedilmiş harap Bizans yapılarını 
"şenlendirme" politikası gereğince iba
det için kullanılmak üzere mescide çev
rildiği açıkça bellidir. 
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Mescidin esasını teşkil eden küçük ya
pı aslında bir kilise olmayıp tahmine gö
re V. yüzyıla ait bir yuvarlak bina idi. Pla
nına bakılırsa bir mezar binası olması 
da muhtemeldir. Zaten yıkılırken altın
daki bodrumda da altı adet mezar bu
lunması bunu destekler. XIV. yüzyılda 

bu badrum değişikliğe uğramış, dikdört
gen bir mezar odası haline getirilerek 
buraya daha pek çok ölü gömülmüştür. 
Hatta burada Theodoros adında birine 
ait 1341 tarihli bir mezar kitabesi de 
bulunmuştur. Bazılarınca iddia edildiği 

gibi burası bir vaftizhane değildir. Ku
düs'teki isa'nın merkadi kilisesinin bir 
benzeri olarak V. yüzyılda yapıldığı bili
nen, Kouratoros Manastırı ve Kilisesi'nin 
kalıntısı olması da kesin bilgiye dayan
mayan bir tahmindir. Bir manastırın kü
tüphanesi olabileceği yolundaki görüş 

de temelsizdir. Bir aile türbesi veya bir 
hıristiyan azizine mahsus bir mezar bi
nası olan bu küçük yapı, Bizans devri
nin geç bir döneminde ibadethane yani 
" şapel" haline getirilmiştir. 

Balaban Ağa Mescidi islam ibadetha
nesine çevrildiğinde ise payelerden biri
ne bir mihrap nişi oyulmuş, diğer bir 
payenin üzerine de minare oturtulmuş
tur. 1875'e doğru çizilen istanbul pla
nında mescidin hayli geniş bir dış sınırı 
vardı ve bunun etrafı bir duvarla çevril
mişti. Bu sahayı hazTre işgal ediyordu. 
Paspatis'in 1877' de yayımlanan kitabın
da yer alan Galanakis adlı bir ressamın 
çizdiği resim mescidi, etrafını çeviren 
ağaçlar ve içinde pek çok mezar taşı bu
lunan haziresi ile tasvir etmektedir. Yi
ne bu resimden anlaşıldığına göre üstü 
kiremit kaplı ahşap bir çatı ile örtülü bu
lunuyordu. Aslında olması gereken kub
besi çok daha önceleri, hatta belki de 
Bizans çağında yıkılmış olmalıydı. 

Balaban Ağa Mescidi, 23 Temmuz 1911 
günü çıkan Uzunçarşı-Mercan-Laleli yan
gınında yanmış ve bir daha ihya edilme
miştir. Bu bölgedeki eseriere çok zarar 
veren 1660, 1693, 1718, 1782 yangınla
rında da tahribe uğramış olmalıdı r. Fa
kat her defasında ihya edilmişti. Nite
kim 1911 yılı yangınına kadar temiz ve 

Balaban Ağa 
Mescidi'nin 

XIX. yüzyıldaki 

halini gösteren 
bir gravürle 

(A. G. Paspatis'ten), 

1925'te yı kı lmadan 
önce çekilm i ş 

bir fotoğrafı 
(Alman Arkeoloj i 

Enstitüsü Arşivi) 

bakımlı bir durumda idi. Uzun yıllar ha
rap halde bırakıl dıktan sonra 1930 ·da 
taşları Vakıflar İdaresi tarafından en
kazcılara satılmıştır. Binanın toprak üs
tünde görülen duvarları tamamen yıkıl
dıktan sonra istanbul müzeleri idaresi 
bir müdahalede bulunarak burada üç 
hafta süren bir kazı yaptırmış ve neti
cesinde altındaki mahzen kısmı bulun
muştur. Mescidin bütün kalıntıları yıkı
cılara bırakıldığından arsanın bir kısmı
na yeni binalar yapılmış ve ewelce bu
lunduğu yerin üzerinden Harikzedeler 
sokağı geçirilmiştir. Bugün bu eserden 
sadece Balaban Ağa mahallesi adı ya
şamaktadır. 

Balaban Ağa Mescidi'nin esası dıştan 
yuvarlak içeriden ise altı köşeli idi, için
de kemerli altı niş bulunuyordu. Mesci
de çevrildiğinde yapıyı dışarıdan yarım 
ay gibi kavisli olarak kısmen saran bir 
son cemaat yeri eklenmişti. 

Ölçüleri çok ufak olmakla beraber ta
rihi değeri büyük olan, etrafındaki ha
zTresiyle birlikte güzel bir köşe teşkil 

eden ve herhalde fethe katılan bir tari
hT şahsiyetin hatırasını yaşatan Balaban 
Ağa Mescidi'nin, Operatör Cemi! Paşa'

nın belediye başkanlığı sırasında yapı 

lan \'e pek çok eserin yok olmasına yol 
açan şehir planlarının bir kurbanı olma
sı gerçekten bir kayıptır. 
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