
BALIM SULTAN 

kapı kitabesinde Hacı Bektaş' ın soyun
dan Resul Balı'nın oğlu olarak gösteril
mişse de Bektaşi geleneği onun Resul 
Ba l ı'nın değil Mürsel Balı'nın oğlu oldu
ğu ve üstelik Hacı Bektaş'ın evliliği söz 
konusu olmadığından ancak "yol oğlu " 

olabileceği inancındadır (mesela bk. Sa
ha Said, s. 314-315, Şapolyo , s. 320). Bu
na karşılık geleneğin Çelebiler kolu. ya
ni Hacı Bektaş'ın evlendiği ve dolayısıy
la kendilerinin onun neslinden geldiği 

iddiasında olanların temsil ettiği kol ise 
Balım Sultan'ın gerçekten Hacı Bektaş 
soyuna mensup bulunduğunu , zira Bek
taşiler'in pir soyundan gelmeyen hiç kim
seye "sultan" demediklerini ileri sürmek
tedir (mesela bk. Ulusoy, s. 77) . 

Baha Said. Manisa Valide Camii Kü
tüphanesi'nde rastladığını söylediği 131 S 
( 1897 -98) tarihinde istinsah edilmiş bir 
yazmadan naklen Balım Sultan'ın Bek
taşi şeyhlerinden Sersem Ali Baba'nın 

Dimetoka'da evlendiği bir Sırp prense
sinden doğma olduğunu iddia etmek
tedir. 

· Bugün için bu rivayetlerden hangisi
nin gerçeğe dayandığını tesbit etmek 
imkansız gibidir. Ancak burada önemli 
olan. Balım Sultan'ın nesebi meselesin
den ziyade onun XVI. yüzyıl başlarında 
Bektaşilik tarikatının gelişmesinde oy
nadığı rol ve buna paralel olarak Osman
lı- Safevi mücadelesinin kızıştığı bir dö
nemde Osmanlı yönetimi ile olan dikka
te değer yakın ilişkileridir. Rivayetler, 
Hızır Balı yahut Balım Sultan'la Osman
lı Sultanı ll. Bayezid'i sıkı bir ilişki için
de gösterı;nektedir. Bu ilişki. Dimeto
ka'da doğduğu için eskiden beri bura
daki büyük Bektaşi tekkesi Seyyid Ali 
Sultan (Kı zıl Deli) Zaviyesi'ne ilgi duyan ll. 
Bayezid'in o zaman şeyh olan Balım Sulc 
tan'la tanışması sonucu doğmuştur. Yi
ne söz konusu rivayetlere göre Safevi 
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propagandası Anadolu'da faaliyete geç
tiği zaman Il. Bayezid Balım Sultan'ı Di
metoka'daki tekkeden alarak Hacı Bek
taş Dergahı'nın başına getirmiştir. Böy
lece 907 ( 1501) tarihinde B alım Sultan 
resmen Osmanlı yönetimi tarafından 

Bektaşi tarikatının başına geçirilmiş olu
yordu. Baha Said'in, Il. Bayezid'in bu işi 

Anadolu'daki Bektaşiler'i ve belki kıs

men kızılbaşları (Alevi ) bu propaganda
nın tesirinden korumak maksadıyla yap
tığını söylemesi son derece mantıklıdır. 

Nitekim Bektaşiler kendileriyle pek çok 
noktada müşterek olan kızılbaşlar gibi 
Safevi yanlısı olmak yerine Osmanlı yö
netimi yanında kalmayı tercih etmişler
dir. Herhalde bunda Balım Sultan'ın pa
yını unutmamak lazımdır. Bu sebeple 
Bektaşi geleneği ll. Bayezid'in Balım Sul
tan'ın müridi olduğu inancındadır. 

Balım Sultan'ın iş başına gelir gelmez 
Bektaşiliği yeni bir ısiahat ve teşkilat
lanmaya tabi tuttuğu bilinmektedir. Bek
taşiliğin başlangıçta Sünni eğilimli bir 
tarikat olmasına rağmen Balım Sultan 
tarafından bugün bilinen hüviyetine ka
vuşturulduğu, yani gayri Sünni bir yapı 
kazandığı tezinin tarihi bir dayanağı yok
tur. Bu görüşün yanı sıra bazı Bektaşi 
çevreler. özellikle Çelebiler koluna men
sup olanlar. Balım Sultan'ın tarikatta bir
takım yenilikler yaptığını kabul etmekle 
beraber ne mücerred*lik erkanını ne de 
dede-babalığı kabule yanaşmazlar. Bu
nunla beraber mücerredlik erkanı başta 
olmak üzere Bektaşilik'teki on iki imam 
kültü ve "Hak- Muhammed -Ali " şeklin

de ifade edilen ulühiyyet telakkisi ile on 
iki post erkanı.nın Balım Sultan zama
nında düsturlaştırıldığı bir gerçektir. Sa
lım Sultan. XV. yüzyıldan beri tarikat üze
rinde etkilerini göstermeye başlayan ŞiT 
ve Hurüfi unsurları Bektaşiliğin bünye
sine uygun bir şekilde ve Safevi propa-
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gandası ile politize olmasına imkan ver
meden kaideieştirmeyi başarmış bir ki
şi olarak Bektaşilik tarihinde büyük bir 
rol oynamıştır. Bu yüzdendir ki ona du
yulan minnet ve saygıyı en iyi şekilde 
ifade etmek üzere Bektaşilik'te " Balım 

niyazı " denilen bir erkan geliştirilmiştir. 

Balım Sultan'dan bugüne intikal et
miş bir eser olmadığı gibi ona atfedilen 
bazı nefeslerin kendisine aidiyeti de is
pat edilmemiştir. 
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Güney Habeşistan'da bir bölge ve 
XIV-XVI. yüzyıllar arasında 

burada hüküm süren 
küçük bir müslüman sultanlık 

_j 

Bölgenin sınırlarını batıda Avasa gölü 
ve Ganale nehri, doğuda ise Şebili nehri 
meydana getirmektedir. Şebili'nin ku
zeyinden geçen dar bir parça ile Dana
kil ovalarının sınırlarına ulaşır. Kuzey sı
nırını ise hemen hemen günümüzdeki 
demiryolu teşkil eder. Sali'den ilk defa 
Ha beş Kralı Am da Siyon' un ( 1314-1344) 

şerefine yazılmış bir "zafer şarkısı"nda 
bahsedilmekte ve burası kralın hakimi
yeti altındaki müslüman bölgelerden biri 
olarak tanıtılmaktadır. XIV. yüzyılın or
talarında Ömer!, Habeşistan kralına ver
gi veren yedi müslüman devletçikten bi
ri olarak gösterdiği Sali'yi bir hükümda
rm idaresi altında ve 40.000 kişilik or
dusu olan. uzunluğu yirmi. genişliği altı 
günlük bir yer olarak tarif eder. Bir asır 
sonra Makrfzi, Örneri'nin verdiği bilgile
re sadece halkının Hanefi mezhebinde 
oldukları ilavesinde bulunur. Bu dönem
lerde Habeşistan'da bulunan Sali ve di
ğer müslüman krallıklar Mısır ve Şamlı
lar'ca Zeyla' beldeleri olarak tanınmışlar
dır. imam Ahmedel -Mücahid'in 1526'da 
başlattığı cihad sırasında ele geçirdiği 

yerler arasında Sali de vardır. Habeş Kra
lı Galavdevos, Ahmed el- Mücahid 'in ber
taraf edilmesinden sonra 1544'te müs-



lüman bölgelerin kumandanı Abbas'ı ye
nerek Bali'yi tekrar Habeşistan Krallığı'
na katmıştır. Daha sonra, Osmanlılar'ın 
kuzeyden Habeşistan içlerine ilerleyişle
ri sırasında BaiT bölgesi Gal!a kabileleri 
tarafından istila edilmiştir. Balf bugün 
Etiyopya'nın on dört eyaletinden biri olup 
nüfusu 1.006.490'dır (1984) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kalkaşendi, Subhu'l-a 'şa, V, 329, 332; J_ 
Spencer Trimingham, Islam in Ethiopia, Oxford 
1952, s. 67, 73, 87, 91, 187, 255-256; Fethi 
Gays, el-İslam ue'l - Habeşe, Kahire, ts. (Mekte
betü'n-Nehdati'I-Mısriyye), s. 18, 88, 109-11 O, 
152, 156 -157, 160; Cengiz Orhan lu, Osmanlı 
İmparatorluğu 'nun Güney Siyaseti: Habeş Eya
/eti, istanbul 1974, s. 25-26, 29, 45; Muham
med Abdullah en-Naklre, İntişarü 'l-İslam {f Şar
ki İ{rfkıyye ve münaheçlatü 'I-Garbi leha, Riyad 
1402/1982, s. 208-209 ; G. W. B. Huntingford, 
"Biili", E/2 (İng.). 1, 991-992. 

i.! ZiYA YıLMAZER 

BALİ BEY CAMii 

Bursa Yenişehiri'nde 
XV. yüzyıl sonlarında yapılan cami. 
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Üzerinde inşa kitabesi bulunmadığın 
dan kesin olarak kurucusu tesbit edile
memektedir. Bazılarına göre caminin ba
nisi, Fatih Sultan Mehmed devri ümera
sından, 1461 'de Eflak'ta Drakul adıyla 
tanınan Vlad Tepeş (Kazıklı Voyvoda) ta
rafından şehid edilen Niğbolu sancak 
beyi Hamza Bey'in (Paşa) oğlu SaiT Bey'
dir. Bazılarına göre ise caminin banisi 
909'da (1503) vefat eden Silistre Beyler
beyi Malkoçoğlu Balf Bey olmalıdır. Baş
ka bir görüşe göre de caminin kurucu
su olan SaiT Bey, Yahya Paşa'nın iki oğ
lundan biri olup Kanünf Sultan Süley
man'ın yanında Belgrad'ın fethine [ 1521) 
ve Mohaç Savaşı· na ( 15 26 ı katıldıktan 

sonra Bu din beylerbeyi olmuş ve 1 S43'te 
ölmüştür. Onun yerine Budin beyi olan 

Bali Bey Camii - Yen i şehir 1 Bursa 

kardeşi Mehmed Bey'in ise Arslan Bey ile 
Derviş Bey adlarında iki oğlu vardır. Ev
velce caminin üzerinde iken sonra yeni
den çıkarılan bir tamir kitabesinde ca
minin " ... ceddi Derviş Paşa" nın torunla
rından Halil Bey tarafından tamir etii
rildiği yazılıydı. Buna göre Yenişehir'de
ki caminin Yahya Paşa'nın oğlu SaiT Pa
şa ' nın hayratı olması muhtemeldir. Bu 
çapraşık durum arşiv ve vakfiye kayıtları
nın dikkatle araştırılıp incelenmesi sure
tiyle aydınlığa çıkarılabilir. Bu caminin ev
katından olarak Bursa' da büyük bir de 
han inşa ettirilmiştir (bk. BALI BEY HANI). 

Evliya Çelebi, 1082 Muharreminde (Ma
yıs 1671) çıktığı seyahatinde uğradığı Ye
nişehir'den bahsederken (Seyahatname, 

IX, 8), " ... cemaat-i kesfreye malik ... " di
yerek buranın çarşısında bulunan Paşa 
Camii adıyla anlattığı eser, görüşümüze 

göre sanıldığı gibi Balf Bey Camii değil 
Sinan Paşa Külliyesi olmalıdır. Çünkü 
Balf Bey Camii Evliya Çelebi'nin tarif et
tiği külliyeye uymamaktadır. XVIII. yüz
yıl Bursa Kadı Sicilieri 'nden (Defter, nr. 
338, s. 169) öğrenildiğine göre, Balf Bey 
vakıflarının mütevellisi Hali l Bey'e kinle
ri olan önceki mütevellilerden Lutfullah, 
Ahmed ve Seyfullah adlarındaki kişiler 

mütevelliyi zarara sokmak için Yenişe

hir'deki cami-i şerifi yakmışlar ve bu
nunla da yetinmeyip İstanbul'a fedaile
rini göndererek caminin tamiri işleriyle 
uğraşan Halil Bey'i evinde tüfekle vura
rak öldürtmüşler, kalfasını da yarala
mışlardır. Suçluların cezalandırılması 20 
Rebfülewel 1161 (20 Mart 1748) tarihli 
bir hükümle karar altına alınmıştır. Bu 
önemli belge SaiT Bey Camii· nin XVIII. 
yüzyılın ilk yarısında büyük ölçüde tah
ribe uğradığını gösterir. Ayrıca belgede
ki mütevelli Halil Bey adının kitabede 
de bulunması, bu kitabenin cinayetten 
az önce konulmuş olduğunu göstermek
tedir. 

Balf Bey Camii, benzerleri XIV ve XV. 
yüzyıllarda pek çok olan iki yanında tab
hane odalarına sahip camiler biçiminde
dir. Payeli .son cemaat yeri revakı came
kanlarla kapatılmıştır. Esas camiyi mey
dana getiren ana mekan kare şeklinde 
olup üstü ewelce 9 m. kadar çapında bir 
kubbe ile örtülü iken bu kubbe ile yan
lardaki tabhane odalarının kubbeleri de 
yıkılarak ortadaki cami bölümünün sa
çak hizasına kadar olan kısımların du
varları yükseltilmiş ve caminin bütünü 
son cemaat yeri ile beraber tek çatı al
tına alınmıştı. Bu sırada tabhane odala
rı ile ana mekan arasındaki perde du-

BALI BEY HANI 

Biri Bali Bey'in oğl una ait olan l sağdal Bali Bey cam ii ha

ziresindeki iki mezar 

varları da açılarak bu küçük mekanlar 
namaz kısmına katılmıştır. Bütün bu de
ğişikliğin Halil Bey'in tamirinden önce 
veya bu tamirde yahut da yangından 
sonra mı yapıldığını tayin etmek müm
kün değildir. 1969'da başlayan büyük 
tamirde ahşap çatı sökülerek cami eski 
biçimine daha yakın bir şekle dönüştü
rülmüştür. 

Caminin sağ taraftaki minaresi kes
me taştandır. İçeride sanat değerine sa
hip herhangi bir süsleme olmadığı gibi 
ahşap minber de kayda değer bir özel
liğe sahip değildir . Caminin haziresinde 
XVI. yüzyıl başlarına ait iki mezar bulun
maktadır. Bunlardan biri SaiT Bey'in oğ
luna ait olup üzerinde 91 O ( 1504) tarihi 
okunmuştur. Diğerinde ise 956 (1549) 
tarihi tesbit edilmiştir. 
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Ji1lıgı SEMAVİ EYİCE 

BALI BEY HANI 

Bursa'da 
XV. yüzyıl sonlarında yaptırılan han. 
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Bursa'da şehrin merkezinden Çekirge 
yönünde uzanan ana caddenin solunda, 
yolun sert bir dirsek halinde döndüğü 
yerin karşısındadır. Kimin tarafından ve 
hangi tarihte yaptınldığı kesin olarak 
bilinmemekle beraber bazı belgelerden 
anlaşıldığına göre, .1461 'de Vlad Tepeş'in 
(Kaz ı k lı Voyvoda) şehid ettiği Hamza Bey'in 
(Paşa) oğlu Balf Bey tarafından yaptı
rıldığı tahmin edilmektedir (diğer görüş-
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