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BALIK 

Şehir anlamına gelen 
Eski Türkçe bir kelime. 

_j 

_j 

"Kale" ve ''saray" manasını da ihtiva 
eden kelimeye Türkçe metinlerde "şehir" 
anlamında ilk defa Orhun abidelerinde 
rastlanır. Göktürkler İlteriş Kağan'ın 680 
yılında devleti yeniden teşkilatlandırdı

ğını işitince "balıktakiler dağa çıkmış, 

dağdakiler de aşağı inmişti." Tonyukuk 
Kitabesi'nde de Çin' e yapılan Türk akın 

larından bahsedilirken Çin şehirleri ba
lık sözü ile anılmaktadır. Kitabede Ton
yukuk. bir akın sırasında yirmi üç Çin 
balığını tahrip ettiğinden ve Çin'in do
ğusunda bulunan Şantungbalık"tan söz 
eder. Göktürkler'in kuzey ve doğusun
da yaşayan Dokuz Oğuz Türkleri'nin ise 
Togubalık adlı bir şehirleri vardı. 

Aurel Stein tarafından Tunhuang şeh
rinde bulunan ve V. Thomsen tarafın
dan okunan Göktürk yazısı ile yazılmış 
bir el yazmasında Turfan şehrine Koçu
balık denmektedir. Yine Göktürkçe ya
zılmış Ongin Yazıtı'nda "kamug balıkka 
tegdim" (bütün şehirlere yetişti m) cümle
si geçmektedir ki bu şehirlerin Dokuz_ 
Oğuz şehirleri olması muhtemeldir. 

Uygurlar büyük şehirleri küçük şehir
lerden "ulug balık" adıyla ayırıyorlardı. 

Uygur Hakanı Moyen -çor (747-759), Or
hun ile Selenga'nın birleştiği bölgede 
Baybalık adlı şehrini Çinli ve Soğdlu us
talara yaptırmıştı. Yine Moyen- çor za
manında Karabalgasun yanında kurulan 
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bir diğer şehir de Ordubalık adını taşı
yordu. Uygur Hakanlığı'nın meşhur baş
şehrinin adı ise Beşbalık'tı. Yengiba
lık veya Yangıbalık da Uygurlar'ın bir 
diğer şehriydi. Fakat daha sonraki Türk 
şehirlerine de bu ad sık sık verilmiş

tir. Yine Uygur şehirleri arasında Can
balık adını taşıyan başka bir şehir daha 
vardı. 

Hazar Hakanlığı'nın başşehri olan İtil 
şehrinin bir diğer adı Hanbalık'tı. Hatu
nun oturduğu şehre de Hatunbalık de
niliyordu. Bunun yanında Asya'daki Ka

rakorum ve Pekin şehirleri Hanbalık adıy
la tanınmışlardı. Ayrıca bazı seyyahlar 
Pekin şehri için İlibalık deyimini de kul
lanmışlardır. 

Eski Türkler'de balık sözünün diğer 

bir manası da "çamur" dur ve balçık ke
limesi buradan gelmektedir. Fakat bu 
anlam yalnız Oğuz Türkleri'nde görü
lüyordu. Bugün eski Türkler'in yaptık
ları şehirlerden herhangi bir iz kalma
mış gibidir. Bunun sebebi balık sözü ile 
açıklanabilir. Kelime aslında "bal" kö
kü ile bir nevi toprağı ifade etmektey
di ve Türkler'in kurdukları şehirlerdeki 
binalar da daha çok çamur-toprak (ker
piç) ile yapılmıştı. Bazı Çin kaynakların
da Asya Hunları'nın evlerini "dövülmüş 
toprak"tan yaptıklarına işaret edilmek
tedir. 

Türkçe balık sözü daha sonra Moğol
ca'ya da geçmiştir. Moğol kaynakları şe
hirleri balakat sözü ile anıyorlardı. Mo
ğolca balakat veya balgat kelimeleri ba
lık sözünün çoğul şeklidir. 

Balık kelimesi Uygurlar'ın son zaman
larına doğru yerini Sağdea'dan gelen 
kent ve Farsça şehir kelimelerine bıra
karak unutulmuştur. 

Balıkesir' den 

bir görünüş 
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BALIKESİR 

Marmara bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu il. 

_j 

Susurluk ırmağının orta mecrasında 
oluşmuş bir alüvyonlu ovanın batısında 
yer almaktadır. Denizden yüksekliği 130 
metreyi bulan şehir zengin bir zirai ala
nın ticaret merkezi olduğu gibi ulaşım 
bakımından da önemli bir düğüm nok
tası teşkil eder. Geniş Balıkesir ovasını 
çeviren dağlar kara ve demiryollarına 

rahatça geçit verir. Kütahya' dan gelen 
bir demiryolu İzmir- Bandırma demiryo
luna burada eklenir. Ayrıca işlek kara
yolları şehri Marmara kıyılarına (Bandır
ma) ve Bursa'ya, Gelenbe-Akhisar üze
rinden İzmir'e, İvrindi üzerinden Edre
mit'e ve dolayısıyla Ege kıyılarına, Balya 
üzerinden de Çanakkale'ye bağlar. İkli
mi tarıma elverişli olup yazlar sıcak ve 
kurak, kışlar ılık ve yağışlı, zaman za
man da sert geçer. 

Sınırlı arkeolajik araştırmalardan, böl
genin tarih öncesi devirlerden beri mes
kOn olduğu anlaşılmaktadır. Balıkesir'in 
kuruluş tarihi ise kesin olarak bilinme
mektedir. Ancak ilk iskan yerinin şehrin 
26 km. doğusunda Kepsut civarındaki 
Akhyraous (Hadrianoutherai) olduğu tah
min edilmektedir. Bu şehir İstanbul- Mi
letopolis güzergahında önemli bir ticari 
merkez olmuştur. Strabon'a göre bölge
nin en eski sakinleri Bitinler, Mizler ve 
Frigler'dir. Strabon bunların Traklar ola
bileceğini de ifade etmektedir. Bugün
kü şehrin bulunduğu yerde iskanın çok 


