
BALABAN, Mustafa Rahmi 

BİBLİYOGRAYFA: 

İzmir Atatürk Lisesi Arşivi, Mustafa Rahmi 
Balahan'ın sicil dosyasında bulunan kendi elya
zısıyla özgeçmişi ; Mustafa Rahmi Balaban. Fel
sefe Tarihi, İstanbul 1948, s. 3-5 ; Hilmi Ziya 
Ülken, Türkiye 'de Çağdaş Düşünce Tarihi, İs
tanbul 1979, s. 410; Ferit Ragıp Tuncor. "Mus
tafa Rahmi Balaban", Ülkücü Öğretmen, )01 / 

180-181, İstanbul 1974, s . 24-25 (ayrıca eşi Zü
beyde Balaban'dan alınan şifahl bilgilerden 
faydalan ıl m ı ştır). Iii VELi ERTAN 

L 

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 
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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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