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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-



miştir. Kelime, Medine'de Mescid-i Ne
bevi ile çarşı arasındaki taş kaldırımlı 

düzlük alan için kullanıldığı gibi Suriye, 
Filistin, Anadolu ve İspanya'da pek çok 
yer bu adla anılmıştır. İspanya'da bu
gün dahi Elbalat adlı bazı yerlere rast
lanır . Suriye'de eski Roma yolunun ya
nında, ismini bundan almış ei-Balat, 
Beytü'l-balat isimli mevkiler bulunduğu 
bilinmektedir. Balat ayrıca İstanbul'da 
Haliç'te bir semt adı olup Bizanslılar za
manında esirlerin hapsedildiği bir yer 
olarak ismine Arap kaynaklarında sık 

sık rastlanır (Yaküt, ı . 477-478). Anado
lu'da özellikle batı bölgelerinde bu adı 

taşıyan birçok yer bulunmaktadır. Bun
lardan en önemlileri, Balıkesir'e bağlı 

bir kaza merkezi olup bugün Dursun
bey adını taşıyan Balat kasabası ile Bü
yük Menderes'in denize döküldüğü ye
rin güneyinde denize 9-1 O km. mesafe
de Söke kazasına bağlı Balat köyüdür. 
Özellikle bu sonuncusu, bugünkü görü
nüşüyle bağdaşmayacak derecede par
lak tarihi geçmişi ile dikkati çeker. 
Antikçağ ' ın muhteşem şehirlerinden 

biri olan Milet. Büyük Menderes delta
sının ilerlemesiyle, biri bütün bir filoyu 
rahatça alabilecek kapasitede dört !i
manının dolması sonucu önemini kay
betmeye başlamış ve yavaş yavaş ge
rilemeye yüz tutmuştu. Deltanın batıya 

Piri Reis 'in Kitiib·ı Bahriyye adlı eserinde Balat ve çevre· 
sini gösteren harita 

doğru ilerlemesi limanların denizle bağ
lantısını kestiği gibi şehrin küçülmesine 

· ve civarında hastalık yuvası lagünler ve 
bataklıklar oluşmasına yol açtı. Ancak 
bu gerilerneye rağmen Ortaçağ'lar bo
yunca onun yerinde yeniden yükselen 
ve Doğu kaynaklarında Balat, Batı kay
naklarında Palatia adıyla anılan şehir, 

XVIII. yüzyıla kadar ticari önemini gide
rek azalan bir şekilde de olsa koruya
bildL Antik Milet. Selçuklular' ın bu böl
gede faaliyet gösterdikleri sıralarda zen
gin bir ailenin mülkü durumunda oldukça 
ıssızlaşmış bir şehirdi. Daha IX ve X. yüz
yıllarda Ege'ye hakim olan Türk korsan
ları burayı vuruyorlardı. Xl. yüzyıldaki 

Selçuklu fethi şehrin yeniden canlanma
sına ve yeni bir dönemin başlamasına 
yol açtı. Bir süre sonra elden çıktığı an
laşılan şehir 1273' e doğru tekrar Türk 
hakimiyetine girdi. Özellikle XIII. yüzyıl
dan itibaren eski Milet. P. Wittek'e göre 
tiyatrosunun tepesi etrafında "plast" ya
ni saray tarzındaki harabeler üzerinde 
yeni sakinleri tarafından bu özelliğini 

aksettiren bir adiandırma ile Balat adı 
altında ticari ve ekonomik merkez ola
rak gelişme gösterdi. Nitekim Balat adı
nın kaynaklarda XIII. yüzyıla kadar indiği 
kesin bir şekilde tesbit edilmiştir. Ayrıca 

bazı eserlerde şehrin adının Milet'ten 
bozma olduğu da belirtilir. 

Bizanslılar Türk saldırıları karşısında 
tiyatronun üstünde sarayı andıran bir 
tabya yapmışlardı ; burası daha sonra 
bir kale haline getirildi ve korsan sefer
leri için emin bir toplanma ve dinlenme 
yeri, elde edilen malların saklandığı ba
rınak olarak kullanıldı. Ayrıca burada Bi
zanslılar zamanında müstakil bir met
ropolitin bulunduğu , hatta şehrin Türk
ler'in eline geçmesinden sonra da yerin
de kaldığı ve 1369'a kadar faaliyet gös
terdiği bilinmektedir. Balat Menteşe bey
lerinin hakimiyetine girdikten sonra ti
cari ve fiziki yönden gelişmesini sürdür
dü. Bu sıralarda Anadolu'nun malları için 
bir ihraç limanı durumundaydı. Safran. 
susam, bal, bal mumu. halı , mazı, şap, 

hububat. üzüm gibi Anadolu malları Ba
lat'a getirilir, oradan Mısır'a ve İtalya !i
manlarına sevkedilirdi. Özellikle Sakız 
adasında yaşayan Cenevizliler bu tica
retle önemli bir rol oynuyorlardı. Aldık
ları malları Mısır'a götürüyorlar, karşılı
ğında Balat'a kumaş, sabun, kalay ve 
kurşun getiriyorlardı. Aslında şehir, !i
manın dolması sebebiyle denizden biraz 
uzakta kalmakla birlikte, gemiler nehir 
ağzından girerek buraya kolayca ulaşa
biliyorlardı. Böylece Balat. XIV. yüzyılda 

BALAT 

Batı ile ticari münasebetlerin arttığı sı
rada, müstahkem kalesinin koruması al
tında bir ticaret merkezi olarak önem 
kazandı. Cenevizliler yanında Venedikli
ler de Menteşe beyleri ile sıkı ticari mü
nasebetler kurdular. Venedik'in Kandiye 
Dukası Marina Morasini'nin faaliyetleri 
sonucu Menteşe Beyliği ile yapılan 13 
Nisan 1331 tarihli antlaşmayla Venedik 
tüccarına Balat'ta oturma hakkı tanın
dı , ticaret yapabilecekleri bir yer ayrıldı. 
Ayrıca bir konsolos bulundurma izni ve
rildiği gibi St. Nicolas Kilisesi de tahsis 
edildi. 133S'te iki taraf arasındaki mü
nasebetler bozulduysa da 1337'de yapı
lan yeni bir antlaşma ile Venedikliler Ba
lat'ta yeniden ticari haklar elde ettiler; 
hatta yeni binalar yapma hakkına da sa
hip oldular. İzmir' in hıristiyan müttefik 
güçlerin eline geçmesi üzerine buraya 
yerleşen Rodos şövalyelerine karşı Balat 
Beyi İbrahim ' in savaş hazırlıklarında bu
lunması , öte yandan hıristiyan mütte
fiklerinin Balat ' ı tehdit etmesi, ticari 
menfaatlerini korumak isteyen Venedik'i, 
1351-1352'de donanmasını Balat ve Aya
suluk'a gönderme zorunda bıraktı. Ve
nedik ile 1352'de başlayıp altı yıl süren 
görüşmeler sonunda 1358 Ekiminde ye
ni bir antlaşma yapıldı. 1337 antlaşma
sını yenileyen bu antlaşma için Girit du
kasının elçisi Bentiregna Traversario Ba
lat' a gelmişti. 

Menteşe Beyi İbrahim 'in ölümünden 
sonra memleketi oğulları arasında tak
sim edildiği vakit Milas, Peçin ve Balat 
kardeşleriyle mücadeleye girişen Musa 
Bey'in eline geçti ( 1360) Ardından Yıldı
rım Bayezid 1389-1390 kışında giriştiği 
Anadolu harekatı sırasında Balat'ı da 
aldı. Hatta 1390'da Venedikliler'in Ba
lat'taki ticari haklarını tanıyan bir ant
laşma yaptı. Ancak Ankara Savaşı'ndan 
sonra şehir tekrar elden çıktı . Timur 
Batı Anadolu'ya gelince kışı Balat ya
kınlarında geçirdi. Nitekim 1403 Eylü
lünde Balat sahillerinden gemi ile ge
çen İspanyol elçisi Clavüo. Timur'un bu 
şehir civarında kışladığını ve bir yıl önce 
de Balat'a gelerek Rodos'a ait Zeros ada
sını vurduğunu belirtir. Timur'un dönü
şünden sonra Balat yeniden Menteşe 
beylerinin hakimiyeti altına girdi. Hatta 
Mehmed Bey oğlu İlyas Bey, 24 Tem
muz 1403'te Venedikliler'le eski antlaş
mayı yeniledi ve Balat'ta iŞgal edilmiş 
ticarethanelerin ve kilisenin geri veril
mesini, korsanlık faaliyetinin de önlen
mesini kabul etti. Nitekim bu antlaşma 
için Girit Dukası M. Faledro tarafından 
elçi olarak Balat'a gönderilen Leonarda 
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BALAT 

Dellaporta. İlyas Bey'in sarayında çok iyi 
karşılanıp ağırlandığını belirtir. Ardından 
İlyas Bey Mayıs 1404'te bUrada büyük 
bir imarethane inşaatı başlattı. 1414'te 
Venedikliler'le antlaşmanın yenilenme
sinden bir yıl sonra Balat Beyi İlyas'ın 
istikl~Hi sona erdi. Yeniden Osmanlılar' ın 

nüfuzu altına giren şehir İzmir Beyi Cü
neyd tarafından alındıysa da onun ber
taraf edilmesi üzerine 1426'da kesin ola
rak Osmanlı topraklarına katıldı. 

Osmanlı hakimiyeti altında Balat. Men
teşe sancağına bağlı aynı adlı kazanın 

merkezi durumundaydı. Bilhassa Vene
dikliler'le olan mücadelelerde önemli 
bir deniz üssü olarak vazife gördü: Os
manlı hizmetindeki korsanların harekat 
ve toplanma noktası oldu. XV. yüzyıl 

boyunca ticarı önemini koruyan Ba
lat'ta Venedikliler yanında Dubrovnik 
(Ragusa) tüccarları ve Cenevizli meşhur 
tacirler. bunlar arasında özellikle Gius
tianno ailesi faaliyet gösteriyordu. Cene
vizliler 1566'da Sakız'ın alınmasına ka
dar buradaki ticari üstünlüklerini koru- . 
dular. Balat XVI. yüzyılda iyice içeride 
kalmış olmasına rağmen ticari faaliyet 
hala canlı bir şekilde sürüyordu. Nite
kim Piri Reis XVI. yüzyıl başlarında bu
ranın sahillerinin sığlık halde bulundu
ğunu. Balat'ın denizden içeride yer aldı
ğını. yakınına gelen gemilerin Deveboy
nu denilen bir burnun güneyinde de
mirlediklerini ve buraya Karaağaç Li
manı adı verildiğini belirtir. Ayrıca bura
nın önemli bir uğrak yeri olduğu. şehir
deki hamamın duvarlarına çizilmiş "ka
ravela " ve "carraca" tipi ağır yük taşı
yan gemi resimlerinden de aniaşılmak
ta ve bunlar XV-XVII. yüzyıllar arasında 
Balat'ın ekonomik canlılığını ispatlayan 
belgeler olarak dikkati çekmektedirler. 

Tahrir defterlerine göre Balat 1517'de 
on yedi mahallesi ve 2500'ü aşkın nü
fusu ile büyük bir kasaba durumunday
dı(BA, TD,nr.61 ,s. I76-184).Buradasa-
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dece yirmi dokuz hane ( yaklaşık 145 ki
şi) gayri müslim nüfus bulunuyordu. Bu 
sırada başlıca kalabalık mahalleleri İb
rahim Bey Camii, Kayalu, Lala Mescidi, 
Kazancılar Mescidi, Şeyhler, Subaşı, Gü
cü, Hüsameddin Mescidi, Hacı İshak teş
kil ediyordu. Ayrıca bu dönemde civar 
köylerden gelerek buraya yerleşenler 

de olmuştur. Balat'ta XVI. yüzyıl başla
rında , aralarında İlyas Bey imareti ve 
Medresesi, Ahmed Gazi Mevlevihanesi, 
İbrahim Bey Camii, Feleküddin, Hacı is
hak, Süle Bey, Kazancılar. Lala. Hızır Şah 
adını taşıyan mescidler başta olmak üze
re toplam iki imaret bir mevlevihane, 
bir kervansaray, bir cami. sekiz mescid. 
beş zaviye. bir darülhuffaz bulunuyor, 
gelirleri vakfa ait en az elli dükkan ve 
üç hamam yer alıyordu. Şehir özellikle 
XVI. yüzyılın ikinci yarısından sonra ya
vaş fakat sürekli bir gerileme dönemi
ne girdi.1563'te şehirde on altı mahalle 
vardı ; nüfus ise 2000'e düşmüştü (BA, 
TD, nr. 337. vr. 205b) Bu gerilernede eski 
hisarın yıkılıp harap olması da kısmi bir 
rol oynamıştı. Nitekim 1571 tarihli bir 
arz*da. Balat'ın deniz kıyısına yakın, üç 
cami ve yirmi mescidli büyük bir kasaba 
olduğu . ancak kıyıdaki eski hisarın yıkıl
ması sebebiyle sürekli olarak düşman 
gemilerinin hücumuna uğradığı ve aha
linin dağılmaya başladığı belirtilmekte
dir (BA, MAD, nr. 18.092, s. 76) . 

Balat. bu tarihten az sonra idari bir 
değişikliğe uğradı ve Menteşe sanca
ğından ayrılarak yeni oluşturulan Sığla 
sancağına bağlandı. Bu sıralarda Balat 
kazası yetmiş kadar köye sahipti. Civa
rındaki köylerin çoğu Türkmen köyleri 
olup Kayı . Kınık, Bayındır, Afşarlu gibi 
büyük Türk oymaklarının adını taşıyor
du. Halkın çoğu çiftçilik ve balıkçılıkla 

uğraşıyordu. Defterdeki kayıtlardan ay
rıca Balat'ın çevresinin bağlık ve bahçe
lik olduğu. kurulan pazardan elde edilen 
gelirin önemli miktarlara ulaştığı ve bu
rada bir de mumhanenin bulunduğu an
laşılmaktadır. 

1583 tarihli Tahrir Defteri'ne göre. 
muhtemelen kalesinin de tamiriyle ye
niden toparlanan ve nüfusu yaklaşık 

3000'e yükselen Balat (TK, TD, nr. 156. 
vr. 46b-5 o • ı XVII. yüzyıldan itibaren ge
rek korsan baskınları gerekse bataklık
ların genişleyip sıtma hastalığının yayıl

ması sonucu bir ticaret merkezi olma 
özelliğini kaybetmeye başladı. Evliya Çe
lebi'nin belirttiğine göre hastalık sebe
biyle kaza idarecileri Söke'de oturuyor
lardı. Ancak yine de ticari faaliyet sü-

sa ıat'ta Menteseoğu lları döneminde insa edilmis bir ha
mamın ka lıntıla rı 

rüyor, Tire, Aydın. Saruhan ve Menteşe' 

den gelen tüccarlar mallarını buraya ge
tirerek ihraç ediyorlardı. Küçük gemi ve 
kayıklar Menderes'ten içeri girerek şeh
re getirilmiş olan buğday, arpa, pamuk 
ve özellikle pek meşhur meyan kökü
nü taşıyorlardı. 1655'te on altı mahal
leli, nüfusu azalmış bir kasaba olan Ba
lat'ı (BA, KK. Meuku{at, nr. 2620, s. 27-28) 
1670'lerde "harap. viran bir azim şehir 
ve kale" şeklinde tasvir eden Evliya Çe
lebi burada ancak 200 kadar ev (yakla
ş ı k 1000 kişi) ile bir han ve küçük bir ca
minin yer aldığını belirtir. İzmir' in ön. 
plana çıkışı ile ticari faaliyeti de büsbü
tün sönen şehri 1675'te gören G. Wheler 
burayı karmakarışık. eski yıkıntılarla do
lu bir yığın olarak tarif eder. Nitekim 
1676'da avarız* tesbiti için yapılan bir 
tahrire göre Balat on dört mahalleli, SOO 
dolayında nüfusa sahip küçük bir yer
leşim yeri durumundaydı (BA, KK, nr. 
2670, vr. 22b). 1706'da tabii afetler ve bü
yük bir veba salgını kasabanın çöküşü
nü hızlandırdı. Bu sıralarda yerleşime 

açık altı mahallesi (Yuran, Mahmud Baba, 
Ahurlu. Şeyhler, Kızılali , Hireli) bulunuyor
du. Eski mahalleleri tamamen terkedil
miş, nüfusu ise 150-200 civarına inmişti 
(BA, KK. nr. 2670, vr. 27b). Hızlı çöküşün 

başlangıcını teşkil eden bu son tarihten 
yaklaşık yarım asır sonra 1761'de bura
dan geçen R. Chandler ise Balat ' ı çok 
az sayıda Türk'ün oturduğu, her tarafı
nı çalılıkların kapladığı, saraylarından 

ötürü hala Palat ve Palatia denilen çok 
kötü bir yer olarak belirtir. 1830'a doğ
ru tamamen küçük bir köy durumuna 
düşen Balat yüzyılın sonlarında Texier'e 
göre hemen hemen boşalmış, kışın ço
banların barındığı birkaç kulübeden iba
ret bir yer haline gelmiştir. XX. yüzyılın 
başlarında burada bir köy biriminin oluş
tuğu ve zamanla nüfusun biraz daha art
tığı bilinmektedir. Bugün Aydın· ın Söke 



kazasına bağlı Akköy nahiyesinin bir kö
yü durumunda olan Balat 19SS'teki zel
zele sebebiyle harap olmuş, ancak he
men yakınında 2 km. kadar uzaklıkta 

yeniden kurulmuştur. Nüfusu 1990 sa
yımına göre 2002'dir. 
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Iii FERİDUN EMECEN 

BAIAT CAMii VE TEKKESİ .. 
1 

İstanbul'un Balat semti 
Molla Aşki mahallesinde 

bir cami- tekke. 
_j 

Mahkemealtı caddesi ile Ferruh Kah 
ya, Kahkaha ve Çavuş Hamarnı sokak
larının sınırladığı arsa üzerinde 970'te 
( 1562-63) inşa edilmiş olan, kaynaklar
da Ferruh Kethüda ve Ferruh Kahya ad
larıyla da anılan bu tekkenin banisi. Ka-

nünl devri ricalinden Vezlriazam Semiz 
Ali Paşa'nın kethüdası Ferruh Ağa'dır. 
inşası aynı yıl tamamlanan ve tekkenin 
tevhidhanesi olarak da kullanıldığı an
laşılan caminin tasarımı mimar Koca Si
nan'a aittir. Bu cami-tevhidhane, günü
müze ulaşmamış olan tekke müştemi

latı , mahkeme binası ve çeşmeden olu
şan ufak çapta bir külliyenin merkezini 
teşkil ediyordu. Mihrap XVIII. yüzyılın ilk 
çeyreğinde Tektur Sarayı'nda imal edi
len çinilerle kaplanmış, minare kaideden 
itibaren aynı yüzyılın ikinci yarısı içinde, 
muhtemelen 23 Mayıs 1766 depremin
den sonra yenilenmiştir. Geçen yüzyılda 
büyük bir ihtimalle 1877'deki Balat yan
gınında ahşap son cemaat yeri ile tek
ke müştemilatının ve mahkeme binası
nın ortadan kalktığı , son cemaat yerinin 
daha sonra ihya edildiği anlaşılmakta

dır. Tekke kuruluşundan kapatılışına ka
dar Halvetiyye tarikatının Sümbüliyye 
koluna bağlı kalmıştır. Tekkelerin kapa
tıldığı 192S'ten sonra harap olan cami
tevhidhane. çevre sakinlerinin 19S3'te 
kurduğu Ferruh Kahya Camii Onarma ve 
Koruma Cemiyeti eliyle tamir edilmeye 
başlanmış, mali sıkıntılar yüzünden ke
sintiye uğrayan tamirat Vakıflar idare
si'nin katkıları ile 1960'1arda tamamla
nabilmiştir. 

Düzgün olmayan yedigen şeklindeki ar
sa moloz taş örgülü ve kesme taş har
puştalı bir duvar ile kuşatılmıştır. Farklı 
yönlere açılan basık kemerli beş kapısı 
vardır. Cami- tevhidhane güneyde ihata 
duvarına iki noktada temas edecek şekil
de yerleştirilmiştir. Yapı ile duvar arasın
daki alan hazireye ayrılmıştır. Hazlrenin 
bir parçası da kuzey duvarının önünde 
yer alır. Avlunun batı ve kuzey sınırları 
boyunca derviş hücrelerinin, doğuda cad
de üzerinde dükkanlar ile mahkeme bi
nasının sıralandığı tahmin-edilebilir. Çeş
me arsasının kuzeybatı köşesinde sokak
ların kavşağında bulunmaktadır. 

Ba l at 
camii 
is ta nbu l 

BALAT CAMii ve TEKKESi 

Cami-tevhidhane aynı ahşap çatı ile 
örtülü olan zaviyeli planlı bir harim ile 
enine dikdörtgen planlı bir son cemaat 
yerinden meydana gelir. Koca Sinan'ın 

altı ya da sekiz destekli, merkezi kub
beli bazı camilerinde uyguladığı mihrap 
çıkıntısının ahşap çatılı bir yapıda görül
mesi dikkat çekicidir. Son cemaat yeri
nin ilk yapıldığında, kare kesitli taş kal
delere oturan sekiz adet ahşap dikme
nin taşıdığı açık bir sundurma şeklinde 
olduğu tahmin edilebilir. Dikmelerin ara
sı geçen yüzyılın son çeyreğinde ahşap 
duvarlarla. son onarımda ise demir değ
ramalı büyük camekanlarla kapatılarak 
yapıya bir sivil mimari çeşnisi katılmış, 
böylece son cemaat yeri özelliğini kay
betmiştir. 

Harimin duvarları bir sıra kesme kö
feki taşı ve iki sıra tuğla ile almaşık ola
rak örülmüştür. Kuzey duvarının ortasın
da yer alan giriş breş taşından kalın sö
ğeler ve beyaz mermerden kaval silme
lerle kuşatılmış, alçak kabartma rumlle
rin yer aldığı bir alınlık ile taçlandırılmış
tır. Basık kemerli açıklığın üzerinde ba
ninin adı ile kimliğini. ayrıca binanın 970 
(1562-63) olarak inşa tarihini veren. is
tifli sülüsle yazılmış Arapça mensur ki
tabe görülür. Evliya Çelebi bu kuzey du
varının son cemaat yerine bakan sathın
da hac yolundaki çeşitli menzilleri ve ge
çitleri gösteren manzara resimlerinin 
bulunduğunu bildirmektedir. Geç devir 
Osmanlı camilerinde görülen manzara 
resimlerinin oldukça eski bir geleneğe 
dayandığını belgeleyen bu örnekler ma
alesef ortadan kalkmıştır. Harimin du
varlarında iki sıra halinde düzenlenmiş 
pencereler yer almaktadır. Dikdörtgen 
açıklıklı olan alttakiler kesme köfekiden 
söğeler. demir parmaklıklar. almaşık ör
gülü sivri tahfıf kemerleri ve köfekiden 
kemer aynaları ile, sivri kemerli olan üst
tekiler ise çift cidarlı alçı revzenlerle do
natılmıştır. içeride kuzey duvarı boyunca 
altta bir maksüre, üste bir mahfi! uza
nır. Süsleme açısından cami- tevhidha
nedeki en dikkat çekici unsur mihraptır. 
Mermerden kaval silmeli çerçeve ve altı 
sıra mukarnaslı kavsara dışında kalan 
satıh XVIII. yüzyılın birinci çeyreği içinde 
istanbul'da Tekfur Sarayı imalathanesin
de yapılmış sıraltı tekniğinde çini levhalar 
ile kaplı idi. Klasik dönemin iznik çinileri
ni taklit eden bu levhalarda beyaz zemin 
üzerine ·kırmızı, yeşil, firüze ve lacivert 
kullanılarak şakayık ve hançer yaprağı 
gibi natüralist motifler işlenmişti. Mih
rap hücresinin içinde yer alanlar hariç 
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