
dolayı Anzavur Balıkesir'e yürümeyi gö
ze alamadı. Şubat ayı içinde Balıkesir'i 
ziyaret eden ve buradaki çalışınaları ya
kından gören Mehıned Akif çok heye
canlanmış ve "Zafere giden yol bu yol
dur" demekten kendini alaınaınıştır. 

V. Balıkesir Kongresi İzmir Kuzey Böl
gesi Kuva-yi Milliyesi Genel Kongresi adı 
altında, Karesi ve Saruhan livalarıyla Bur
sa vilayeti ve Bilecik s,ancağı merkez li
va ve bütün kaza ve nahiye delegeleri
nin iştirakiyle 1 O Mart 1920'de toplan
dı. Kongrede Anadolu ve Rumeli Müda
faa-i Hukuk Ceıniyeti tüzüğü çerçeve
sinde Yunanlılar'a karşı alınacak tedbir
ler bütünüyle ele alındı. Kongre sürer
ken İtilaf devletlerinin İstanbul'u işgal 
ettikleri haberi duyuldu. Olay Balıkesir' 

de büyük bir tepki yarattı. Belediye ala
nında kalabalık bir miting düzenlendi. 
Kongre üyeleri ınitingde işgali kınayari 
konuşmalar yaptılar ve Yunanlılar'a kar
şı mücadelenin kararlı biçimde devam 
ettirileceğini belirttiler. Kongrede. Balı

kesir idari yapısı içinde yer alsın alma
sın, bölge sınırları içinde bulunan askeri 
birliklerin 61. Tüınen'e bağlanınası ön
görüldü ve bu durum bütün biriikiere bil
dirildi. Rum ve Ermeniler'in Avrupa ka
muoyunu yanıltınak amacıyla Türkler 
aleyhine uydurma haberler yayınaları da 
söz konusu edilerek bu haberleri tekzip 
edecek bir protesto metni hazırlandı. 

Balıkesir Hey'et-i Merkeziyyesi, 3 Ni
san 1920'de şehir halkının da fikrini öğ
renmek ve faaliyetlerini buna göre dü
zenlemek üzere büyük bir toplantı dü
zenledi. Her mahalleden dörder temsilci 
ile şehir ileri gelenlerinden oluşan 1 03 
kişinin katıldığı toplantıda Ankara'daki 
olağan üstü meclise delege seçimine ve 
Anzavur için gereken tedbirlerin alınına
sma karar verildi. Halktan eli silah tutan
lar tesbit edilerek bunlarla şehrin em
niyeti sağlandı. 

İtilaf devletlerinin San Reınö ·da top
landıkları konferansta (18-27 Nisan 1920) 
İzmir işgalinin desteklenmesi yolunda 
alınan karar Yunanlılar'ı cesaretlendirdi. 
Güçlü bir askeri taarruza hazırlanan Yu
nanlılar izmir'e asker yığınaya başladı
lar. Mayıs ayı küçük çaplı saldırılarla geç
ti. Ancak 22 Haziran 1920'de genel bir 
saldırıya başlayan Yunanlılar 30 Haziran'
da Balıkesir'e girdiler. Balıkesir kong
releriyle teşkilatianan ve işgali redde
den bölge halkı, Balıkesir'in Yunan iş

galinden kurtulduğu 6 Eylül 1922'ye ka
dar çete savaşlarıyla mücadelesini sür
dürdü. 
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BALIKESİR ULUCAMii 

(bk. ULUCAMi). 

BALIKLI TEKKESİ 

Kütahya'da 
XV. yüzyılda kurulan bir tekke. 

_j 

ı 
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Aynı adı taşıyan mahalledeki Balıkit 

(Rüstempaşa) Hamarnı'nın güneyinde, üzeri 
kapatılmış olan Kapan deresinin doğusun
da bulunan tekke harap haldedir. XIV. 
yüzyıl sonu ile XIJ. yüzyıl başlarında yapıl
mış yan mekanlı zaviyeli tipte olan bu ya
pı, XVII. yüzyılın ilk çeyreği içinde Halveti 
tekkesine dönüşmüştür. 1072'de (1661-62) 
ölen ve buraya gömülen ilk Halveti şey
hinden dolayı Muslihuddin Tekkesi adıyla 
da anılmaktadır. Halvetiliğin Yiğitbaşı ko
luna mensup olan Şeyh Muslihuddin'in 
mezar taşı doğudaki hazirede, tekkenin 
buraya açılan yan penceresinin önünde
dir. Bugün bir kısmı yok olan kapı üzerin
deki iki satırlık çini kitabeden, tekkenin 
1164'te (1751) Kütahya Valisi Yahya Pa
şa tarafından ihya edildiği anlaşılmakta
dır. içte de bu döneme ait çiniler vardır. 

Kagir olan kubbeli yan mekanlı bölü
mün kuzeydoğusunda ahşap meşruta-

BALIM SULTAN 

Balı k lı Tekkesi'nin plan ı (A. Alıun'dan) 

sı, havuzlu sakıfı ve kahve ocağı ile ilgi 
çekici özelliklere sahip olan bu yapı son 
yıllarda elden geçirilmişse de kubbesi 
çok çirkin biçimde sıvanmış, ahşap kı

sımlar da daha sonra yıkılıp yanmıştır. 
Basık bir giriş tonozu ve üzerinde çile
hanesi olan yapının aydınlık fenerli ve 
kubbeli orta mekanının iki yanında ka
nat mekanları bulunmaktadır. Bunlar
dan doğudaki yıkıktır. Uzun tonozlu ve 
mihraplı mescid bölümü daha iyi durum
da olan yapı, Kütahya'da korunınası ge
reken erken devir örneklerinden biridir. 
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BALIM SULTAN 
(ö. 922/1516 [?]) 

XVI. yüzyılda . 
Bektaşiliği yeni baştan düzenleyip 

bilinen hüviyetine kavuşturan 
mutasavvıf. 

_j 

Mensuplarınca Hacı Bektaş-ı Veli'den 
sonra ikinci pir (pir-i sarii) kabul edilen 
Balım Sultan'ın asıl adının Hızır Balı ol
duğu ileri sürülür. Yaşadığı dönemden 
kalma doğrudan kendisiyle ilgili hiçbir 
belge bulunmadığından hakkında bütün 
bilinenler yazılı ve sözlü Bektaşi gelene
ğine dayanır. Ancak bu gelenekteki ri
vayetler de bazan birbirini tutmaz. Bel
ki de bu yetersizlik yüzünden günümüze 
kadar bu önemli şahsiyet hakkında her
hangi bir monografi yayımlanmaınıştır. 

Balım Sultan, Hacı Bektaş-ı Veli Tür
besi'nin yanında bulunan türbesindeki 
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