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es -Sultanü'l-a'zam 
Gıyasü'd-dünya ve'd-dln 

Uluğ Han Ebü'l-Muzaffer Balaban 
(ö. 686 / 1287) 

Delhi Türk sultanlarından 

L 
(1266- 1287). 

_j 

Kıpçak kabilelerinden Alp-eri'ye men
suptur. Babası bu kabilenin 10.000 ça
dır halkından oluşan büyük bir bölümü
nün hanı idi. Gençliğinde küçük karde
şiyle birlikte Moğollar'a esir düşen Ba
laban önce Bağdat'a, daha sonra da Gu
cerat'a götürüldü: burada Hoca Cema
leddin Basri tarafından satın alındı. Belli 
bir eğitimden geçirildikten sonra 1233'
te Delhi'ye götürülerek Sultan İltutmış'a 
satıldı ve sarayda yetiştirildi. Önce kırk 
büyük azatlı Memlük emirinden biri olan 
Balaban, İltutmış'ın kızı Raziyye Begüm 
zamanında (ı 236- ı 239) emir-i şi kar, Beh
ram Şah döneminde (1239- ı 24 ı ) mrra
hur oldu: Alaeddin Mesud zamanında 
da (I 241- I 246) emir-i hacibliğe yükseltil
di. Kumandası altındaki kuwetli ordusu 
ile Sind'i istila eden Moğollar'ı bozguna 
uğrattı ( 1245). Daha sonra Nasırüddin 

Mahmud tarafından vezir tayin edildi 
ı 1246) ve yirmi yıl bu görevde kaldı. Halk 
ve ordu nezdinde büyük bir nüfuz ka
zandığı gibi 1249'da Uluğ Han unvanıyla 
Nasırüddin Mahmud b. İltutmış'ın nalb
liğine getirildi. Hint racalarını ve özellikle 
raca Çehar Deva'nın kuwetli ordusunu 
yenerek 1252 Mayısında Delhi 'ye girdi. 
Kazandığı büyük nüfuzdan dolayı kıska
nılan Balaban 1253 Martında gözden dü
şerek ikta• ıarında oturmaya mecbur 
edildi. Ancak onun uzaklaştırılması ile 
devlet idaresinde ortaya çıkan boşluk 

ü~erine, Türk emirler tarafından hüküm
dar da ikna edilerek yeniden iş başına 

getirilmesine karar verildi. Rakibi Hint 
dönmesi Reyhan'ın azlinden sonra 1 Şu
bat 1254'te Delhi'ye geldi. 

Balaban, yirmi yıllık kudretli idaresi 
sayesinde Nasırüddin Mahmud devrin
de iç tehlikeleri önlediği gibi Moğol isti-

Fakat iktalarını ellerinden almak istedi
ği yaşlı askerlerin kendisine müracaatı 
üzerine onların isteklerini kabul ederek 
kararını uygulamaktan vazgeçti. Ancak 
bu tutumu bile emekli askerlerin nü
fuzlarını kırmaya kafi geldi. 

Balaban Moğol tehlikesine karşı hiç
bir zaman tedbiri elden bırakmadı. Bir 
ara Bengal Valisi Tuğrul Han kendisine 
karşı isyan ettiyse de uzun mücadele
lerden sonra Tuğrul Han'ı yakalatıp öl
dürterek Bengal'in idaresini küçük oğlu 
Buğra Han'a bıraktı. 128S'te Pencap'a 
giren Moğol orduları ile savaşırken şe
hid olan büyük oğlu Muhammed'in ye
rine küçük oğlunu getirdi. Ancak onun 
eğlence düşkünü olması ve kısa bir süre 
sonra görevini bırakıp av bahanesiyle 
Lahnauti'ye dönmesi üzerine bu görevi 
şehid oğlundan olan tarunu Keyhusrev'e 
verdi. Kısa bir süre sonra da vefat etti. 

Devleti kırk yıl süreyle idare etmiş 
olan Balaban tecrübeli bir devlet ada
mı, iyi bir diplomat, cesur bir kuman
dan ve samimi bir müslümandı. Her za
man için kayınpederi İltutmış'ın gelene
ğine sadık kalmış, imparatorluğu elinde 
tutabitmek için iyi bir haber alma teşki
latı (berTd) kurmuştur. Ayrıca Hindis
tan'da İslam nüfuz ve hakimiyetinin ge
nişleyip kuwetlenmesine zemin hazırla
mıştır. Halkına karşı daima adil davran
mış, alim ve sanatkarları korumuş, Hin
dOiar'a hiçbir zaman güvenmemiştir. 

Hüsrev-i Dihlevi ile Hasan-ı Dihlevi, dev
rinin önde gelen büyük şairleri arasında 
sayılabilir. Hükümdarlığı döneminde bü
yük fetihler görülmemekle birlikte Mo
ğol istilasına başarı ile karşı koyması, 

İltutmış'tan sonra çökmeye yüz tutmuş 
olan devleti yeniden kuwetlendirip son
radan Hindistan'da İslam'ın iyice nüfuz 
kazanmasına yol açan fütuhata zemin 
hazırlaması bakımından Ortaçağ Türk 
tarihinin büyük hükümdarları arasında 
yer almaktadır. 
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BAIABAN iSKELESi 

Asya ile Avrupa'yı birbirine 
bağlayan eski ticaret yolunun 

Üsküdar'daki iskelesi. 
_j 

Üsküdar'da bugünkü araba vapuru Is
kelesinin olduğu yerden başlayarak Şem
si Paşa tarafına doğru uzanmakta idi. 
Ancak Üsküdar'da 1960 öncesi yapılan 
imar çalışmaları sırasında tamamen or
tadan kaldırılmış ve günümüzde hiçbir 
izi kalmamıştır. Bir iskele olduğu kadar 
çevresinde yerleşmiş bulunan çay bah
çeleri, hanlar ve kayıkhanelerle de ta
nınmıştı. Yeniçeriler zamanında tam bir 
eşkıya yatağı haline gelen Balaban İske
Iesi 1808'de Alemdar Mustafa Paşa ta
rafından kısa bir süre için de olsa düze
ne konmuştu . ll. Mahmud ise Alemdar 
Mustafa Paşa'dan daha sert davrana
rak iskele çevresini eşkıyalardan temiz
lerneye çalışmıştır. Balaban iskelesi Av
rupa yakasından gelen malların boşal
tıldığı en uygun iskele idi. Malların Ana
dolu içlerine ve daha ileri bölgelere da
ğıtımı buradan yapılırdı. Bu sebeple is
kele şehrin çok canlı bir ticaret merkezi 
idi. 

lalarına karşı da başarıyla mücadele et- xx. yüzyılın ilk yarıs ınd a Ba laban iskelesi ve iskelenin Th . von Eckenbrecher tarafında n çi zi len gravürü iSemav; Ey;ce .,,ıvı ı 
ti. Bu başarılı yönetimi sayesinde Nası
rüddin'in ölümü üzerine Gıyaseddin la
kabı ile kolayca tahta geçti (664/ 1266). 

Hükümdar olur olmaz orduyu yeni baş
tan düzenledi ve Delhi civarını haraca 
kesen haydutları ortadan kaldırarak as
keri ve ticarT yolların emniyetini sağla
dı. Tamamen bozulmuş olan ikta mües
sesesini düzeltip sahiplerini üçe ayırdı. 
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BAIASAGUN 

Sovyetler Birliği'nin 
Kırgız Cumhuriyeti'nde 

Çu nehri havzasında bulunan 
eski bir şehir. 

_j 

Kaynağını Tanrı dağlarından alarak 
çölde kaybolan Çu (Chuisk) nehrinin et
rafı çok eski zamanlardan beri özellikle 
Türkler'in oturduğu bir havzadır. Birçok 
köy, kasaba, şehir bu nehrin civarında 
kurulmuştur ve Balasagun da bunlardan 
biridir. Ancak yeri tam olarak tesbit edi
lememekte, bugünkü Ak - Peşin harabe
lerinin bulunduğu yerde kurulmuş oldu
ğu kabul edilmektedir. İslamiyet'in Ortf! 
Asya'ya girişi sırasında gelişen olaylar 
dolayısıyla İslam kaynaklarında adı Ba
lasagün, Balasakon veya Velasağun şe
killerinde sık sık zikredilmiştir. Kaşgarlı 
Mahmud'un verdiği bilgiye göre Balasa
gun Kuz-Balık, Kuz-Utuş veya Kuz-Ordu 
(kuzey şehir) adlarıyla da biliniyordu. Öte 
yandan bu ismin Çin kaynaklarında Hu
sze-wolu-do şeklinde Çince'ye tercüme 
edilerek yazıldığı görülmektedir. 

İbn Hurdazbih, Makdisf, Gerdizf ve 
Yakut el-Hamevf gibi müellifler Balasa
gun'u Türkler'in başşehri, büyük şehir 
ve bir kültür merkezi olarak tasvir et
mektedirler. 

Balasagun'un Çu yakınında ne zaman 
ve kimler tarafından kurulduğu bilinme
mektedir. Kaşgarlı Mahmud, Türk baş
buğu Şu'nun Altın Tağ'dan geri dönüp 
Çu nehrinin kenarına geldiğinde Bala
sagun'un yanına Şu adında bir kale inşa 
ettirdiğine dair rivayeti nakleder. Ayrı
ca Zülkarneyn'in Semerkant'ı geçip Türk 
ülkesine yöneldiği sıralarda Türkler'in 
kuwetli ve büyük bir ordusu bulunan Şu 
adında genç bir hakanları olduğunu ve 
bu hakanın Balasagun yakınında Şu Ka
lesi'ni yaptırdığını söyler. Ata Melik Cü
veynf ise Balasagun'un kuruluşunu da
ha sonraki bir tarihte göstermekte, Uy
gurlar zamanında Böğü Kağan tarafın
dan inşa edildiğini kaydetmektedir. 

Balasagun bölgesi VII. yüzyılda Batı 

Göktürk Hükümdan Tung Yabgu'nun 
idaresinde bulunuyordu. Çiniiter batı ya
yılışı sırasında 6S8'de. kaynaklarında Şu, 

Sui-ye Çing yani "Şu Kalesi" diye zikret
tikleri Balasagun'u ele geçirdiler. Tür-
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gişler'in güçlenmesi ve yayılması sıra

sında onların başşehri olan Balasagun 
766'da Karluklar tarafından zaptedildi. 
Daha sonra ise Karahanlılar Maveraün
nehir'e indiler; Bilge Kül Kadir, Kara Han 
unvanı ile Balasagun'da oturdu. Beyha
ki'nin yazdığına göre İlig Buğra'nın oğlu 
Harun Buğra Han ve Togan Han Balasa
gun'u başşehir yaptı lar ve ülkeyi bura
dan yönettiler. Karahanlılar Balasagun'a 
İslamf veche kazandırdıkları gibi burada 
para da bastırdılar. Bu arada sosyal ve 
ekonomik refah yabancıları şehre çekti. 
Maveraünnehir'den gelen Soğdlar Bala
sagun'da yerleştiler; kıyafetlerini Türk
ler'inkine benzeterek dinİ ve ticarf yaşa
yışiarını devam ettirdiler. Bu dönemde 
Türkçe'ye birçok Soğdca (Eski Orta Farsça) 
kelime girmiştir. Karahanlı kültür ve sa
natı özellikle Balasagun'da gelişti; Ku
tadgu Bilig'in müellifi Yusuf Has Hacib 
Balasagun'da doğmuştur. İslam hukuk
çularından Muhammed el- Balasagunf 
et-Türkf ile Cemal -i Karşf gibi şahsiyet
ler de Balasagunlu'durlar.· Xl. yüzyılda 
Karahanlılar Büyük Selçuklular' ın yöneti
mine girince şehir önemini kaybetmeye 
başladı. XII. yüzyılın ilk çeyreğinde Ye
nisey taraflarında oturan Karahıtaylar, 
Çu havzasına kadar olan geniş toprak
ları istila ettiler. Bu sırada Gur Han Ba
lasagun'u ele geçirdi ( 1130) ve orayı mer
kez yaptı. Maveraünnehir'in hakimi olan 
Harizmşah Sultanı Muhammed (1200-
1220). Karahıtaylar'a karşı harekete ge
çerek Gur Han'ı Talas yakınındaki İla
mış'ta mağlüp etti. Karahıtaylar çaresiz 
kalınca Balasagun'a döndüler, fakat baş
şehir ahatisi Gur Han'a cephe alıp kale 
kapılarını kapattı. Bunun üzerine Kara
hıtay kuwetleri Ağustos- Eylül 121 O'da 
şehri kuşattılar ve kısa sürede içeri gir
diler. Hükümdarıo verdiği emirle şehir 
üç gün yağma edildi ve katliama maruz 
bırakıldı ; 47.000 kişi öldürüldü, sağ ka
labilenler de şehri terkettiler. 

Balasagun halkinn Moğollar'la müna
sebetleri daima iyi olmuştur. Cengiz ha
nedanı ile akrabalık kurulmuş (1218). Al
malığ Meliki Buzar Han burayı da birlik
te yönetmiştir. Moğollar batıya giderken 
Cengiz'in kumandanı Cebe Balasagun'u 
kolayca zaptetmiş, böylece burası Mave
raünnehir ve Afganistan, hatta Horasan 
şehirlerine göre daha şanslı olmuştur. 

Balasagun'a Gu- Balık diyen Moğollar, 

yönetimin Karahanlı ailesine mensup biri 
tarafından devam ettirilmesine izin ver
diler. Efrasiyab neslinden Buzar Han'ın 
torunu Danişmend Tigin, 1259'da Bala
sagun'un yöneticisi olarak görünmekte
dir. XIII. yüzyılın ikinci yarısında Cengiz 

soyundan gelen hükümdarlar arasındaki 
mücadeleler sırasında şehir birkaç kere 
yakılıp yıkıldı. Balasagun XIV. yüzyılda 
eski önemini kaybetmeye başladı. Şeh
rin etrafında bazı kasabalar kuruldu ise 
de uzun ömürlü olamadılar; Moğol gö
çe beleri Çu boyunda ve yine Balasagun·
da yaşayışiarını devam ettirdiler. 

XIX. yüzyılda Rus tarihçisi Barthold ve 
19SO'li yıllarda da L. P. Kizlasov, P. N. 
Kojemyako, A. M. Şerbak ve L. P. Ze
yablin Ak- Peşin ile çevresinde arkeoto
j ik araştırmalarda bulundular. Yapılan 

kazılarda etrafı çift surla çevrilmiş olan 
şehrin harabeleri ortaya çıkarılmış ve 
bölgenin bilinmeyen zengin kültürü ay
dınlığa kavuşturulmuştur. 
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BAIAT 

Antik Milet şehrinin 
harabeleri üzerinde kurulan 

Ortaçağ'ların önemli ticaret limanı 
ve şehri. 

_j 

Balat Latince veya Grekçe palatium
dan türemiş bir . kelime olup "düzlük, 
taş döşeli zemin, taş yol, kaldırım, kal
dırım taşı" anlamında Arapça'ya da geç-


