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BALYABADRA 

Yunanista n 'da 
Mora yanmadasının kuzeybatısında 

büyük liman şehirlerinden 

Patras'ın Osmanlılar dönemindeki adı. 
L ~ 

Balyabadra adı, Osmanlılar'ın Badra
cık dedikleri Yunan ana karasında bulu
nan İzdin (Lamia) yakınındaki Neo Pat
ras (yeni Patras) ile Mora yarımadasında 
yer alan Patras'ı birbirinden ayırmak için 
kullanılan Paleo Patras'tan (eski Patras) 
gelir. Tarihi 3000 yıl öncesine inen şehir . 

üzerinde antik dönemde kurulan Akro
polis'in. daha sonra Ortaçağ'a ve ardın
dan Osmanlı dönemine ait kalenin yer 
aldığı tepenin aşağı kesiminde bulunur. 
Burası uzun tarihi boyunca Yunanistan'a 
girişi sağlayan ilk liman şehirlerinden 

biri ve Mora yarımadasının en büyük 
merkezi olarak önem kazanmıştır. Os
manlı hakimiyeti döneminde ise ( 1458-

1687 ve 1715- 1829) kalabalık nüfusa. ca
mi, mescid, mektep ve hamam gibi bir
çok İslami esere sahip bir sancak mer
kezi haline gelmiştir. 

Şehrin müslümantarla doğrudan ilk te
ması. 805-807'de Slavlar'ın karadan bu
rayı kuşattıkları sırada Abbasi donan
masının yardıma gelmesiyle gerçekleş
ti. Kuşatma başarılı olmadı; hatta şehir 
halkı bu kuşatmadan kurtulmalarını bu
rada gömülü olan hıristiyan havariler
den St. Andreas ' ın manevi himayesine 
bağladı. Şehir 1205'te. Mora'ya girip ora
yı fethe başlayan Geoffrey de Villehar
douin'in idaresindeki Franklar tarafın
dan Bizanslılar'dan alındı. Böylece 1430'a 
kadar süren Mora Frank Prensliği'nin 

merkezi haline geldi. 1397' de Yıldırım 
Bayezid 'in yaptığı sefer buraya kadar 
ulaşamadı. 1430'da Bizans'ın Mora des
potu Konstantin Paleologos tarafından 
zaptedildi ve Mora 'daki Frank hakimi
yeti dönemi sona erdi. 1444 Varna krizi 
sırasında Mora'daki Bizans hanedanları 
hıristiyan ittifakını destekleyerek Os
man lı arazisine girdiler. 1446'da ll. Mu
rad. Mora · daki Bizans despatlarını ita
ate zorlayan bir askeri harekata girişti 
ve Balyabadra kasabasını alarak halkı
nı oradan sürdüyse de müstahkem ka
leyi ele geçiremedi. 1458'de Fatih Sul
tan Mehmed Mora üzerine yürüdü ve iç 
karışıklıklardan da faydalanarak güç ka
zandı. Aşıkpaşazade ve Neşri gibi birçok 
Osmanlı tarihçisi Fatih'in bu sefere Bal
yabadra yakınlarındaki ziraat sahaların
da çalıştırılan müslüman esir kadınları 
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kurtarmak amacıyla çıktığını belirtirler. 
Gerçekte ise bunun sebebi tamamıyla 
siyasidir. Yapılan harekat sonucu Bal
yabadra. Vostitsa. Kalavrita ve Korint 
(Gördüs) fazla zahmet çekilmeden zap
tedildi. 

Fetihten sonra Balyabadra'ya Osman
lı muhafızları yerleştirildi ; ayrıca herhan
gi bir tehlike anında muhafıziara yar
dımcı olmak için vergi muafiyeti karşılı
ğı Türk nüfusun iskanı sağlandı. Şehrin 
büyük kiliselerinden biri camiye çevrildi 
ve Fatih Camii adıyla anıldı. Şehirde ka
lan hıristiyan halka da kalenin tamiri ve 
yeniden inşasında çalışmalarına karşı

lık devşirme olarak alınmama gibi bazı 

önemli imtiyazlar verildi. Hıristiyan hal
kın bir kısmı ( 1512 -15 20' de yi rmi sekiz 
hane ). korsan saldırılarına karşı timanın 
ve kıyıların muhafazası ile görevlendiril
di ve bu hizmetleri cizye, avarız ve her 
türlü tekalff vergilerinden muaf olma 
şartına bağlandı. Söz konusu muafiyet 
her padişah değiştikçe yenilendi. 1499'
da İnebahtı (Lepanto) Seferi sırasında ll . 
Bayezid buraya gelerek kale içinde kub
beli bir cami ve bir hamam yapılmasını 
emretti; ayrıca şehrin 6 km. kadar ku
zeydoğusunda Lepanto körfezinin giri
şinde biri ana kara, diğeri Mora yarıma
dası üzerinde olmak üzere iki yeni kale 
inşa edildi. Ayrıca o sırada Mora sancak 
beyi olan Vezir Hadım Ali Paşa da bura
da bir mektep yaptırdı. 

Şehrin nüfusu ve sosyal yapısı hak
kında Osmanlı tahrir defterleri ayrıntılı 
bilgiler vermektedir. Kanüni Sultan Sü
leyman dönemi başlarındaki durumu 
yansıtan 1528 tarihli bir icmal defteri
ne göre Balyabadra o sıralarda yetmiş 
altı hane. yirmi mücerred (bekar) müs
lüman nüfusa. seksen de kale muhafı
zına sahipti. Şehirde asıl kalabalık nü
fusu hıristiyan ve yahudiler teşkil edi
yordu. Burada 540 hane hıristiyan. 252 
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hane yahudi, ayrıca yirmi sekiz hane hı
ristiyan müsellem '' ve yirmi beş hane 
de çingene yer alıyordu. Bu rakamlara 
göre toplam nüfus 5400-5700 civarında 
olup bunun yaklaşık beşte birini Türk 
nüfus oluşturuyordu . Bu haliyle Balya
badra Mora'daki diğer şehirlere göre ol
dukça büyük bir merkez özelliğini taşı
yordu ; Osmanlı öncesinde dahi şehir bu 
kadar büyük değildi. 1528 tarihli bir baş
ka defter ayrıca buradaki İslami eserler 
hakkında da bilgi verir. Buna göre şe
hirde camilerden başka üç zaviye, bir 
mektep ve muhtemelen ll. Bayezid dö
nemine ait bi r hamam vardı. 1532'de 
Andrea Doria kumandasındaki bir Ce
neviz filosu burayı geçici bir süre için iş
gal etti. Balyabadra yakınında olup Mo
ra yakasında bulunan kale. buraların ye
niden ele geçi rilişi sırasında Osmanlı hü
cumlarına bir müddet dayandı. 

1603'te Malta şövalyelerine ait bir fi
lonun yağma ve hücumuna uğrayan Bal
yabadra, XVII. yüzyılın sonlarına kadar 
önemli bir olayla karşılaşmadı. 1676'da
ki seyahatleri sı rasında buraya uğrayan 

Span ve Wheler. şehirde sadece 5000 
kişinin yaşadığını ve altı cami gördük
lerini kaydederler. Onlardan on yıl önce 
burayı ziyaret eden Evliya Çelebi ise da
ha ayrıntılı bilgiler verir. O da burada al
tı caminin bulunduğunu belirterek bun
ları kiliseden çevrilmiş Fatih Sultan Meh
med Camii. ll. Bayezid'in yaptı rd ığı kale 
içindeki cami. kubbeli ve kurşun örtülü 
Piri Kethüda Camii. İb rahim Çavuş Ca
mii, yeni inşa edilmiş Şeyh Efendi Camii 
ve Debbağhane Camii olarak göster ir. 
Ayrıca dört mescid, dört tekke, üç ha
mam. beş mektep ve iki han bulundu
ğunu da yazar. Verilen bu bilgilerden şe
hirde İslami hayatın iyi bir gelişme gös
terdiği anlaşılmaktadır. Müslümanların 

da içinde bulunduğu bütün nüfusun 
Rumca konuştuğunu belirtmesi de dik-



kat çekicidir. Ticaret ve limandaki fa
aliyetler ise kalabalık bir cemaat halin
de bulunan yahudilerin elindeydi. Evliya 
Çelebi'nin şehrin adı. nüfusu, hane sa
yısı hakkında verdiği bilgiler ise sıhhatli 
olmaktan uzak görünmektedir. Evliya 
Çelebi ayrıca burada dört medrese ol
duğunu da belirtir, ancak 1670 tarihli 
Rumeli medreseleri listesinde sadece bir 
medresenin adı geçer. Yine kaledeki gar
nizonda 200 asker bulunduğunu yazar
sa da 1669-1670 tarihli bir Osmanlı büt
çesinde burada 1 00 kişinin görev yaptı
ğı kayıtlıd ı r. Balyabadra 1687 Ağusto
sunda Venedikliler tarafından zaptedil
di ve 1715'e kadar on ların elinde kaldı. 
Bu süre zarfında camiler Katalik veya 
Ortodoks kiliselerine çevrildi, yahut ba
rut ve silah deposu haline getirildi. 1702 
tarihli Venedik sayımına göre burada 
1 O 16 hıristiyan hane, yani yaklaşık 5000 
civarında nüfus vardı, müslüman halk 
ise işgal sırasında kaçmıştı. 1715'te Da
mad Şehid Ali Paşa idaresindeki Osman
l ı kuwetleri Mora'yı yeniden zaptedince 
Balyabadra da geri alındı. Meşhur Os
manlı vak'anüvis ve tarihçisi Naima da 
bu sefere katılmış, Mora muhasebecisi 
görevinde iken şehirde vefat etmiş ve 
daha sonra St. Demetrius Kilisesi'ne çev
rilecek olan Kurşunlu Camii haziresine 
gömülmüştür. Geri alınışından sonra 
1716'da yapılan bir Osmanlı sayımında 
kaledeki müslüman hanelerin harap ol
duğu, buradaki eski caminin kubbe ve 
duvarlarının kaldığı tesbit edilmiş; şe
hir varoşunda ise başta Fethiye Camii 
mahallesi olmak üzere diğer on iki ma
hallede hiçbir müslüman nüfusun bu
lunmadığı, Kurşunlu Camii mahallesinin 
boş olduğu, mahallelerdeki müslüman 
evlerinin harap halde bulunup sadece 
sayılarının yazıldığı belirtilmiştir. Bu sı

rada şehirde 436 hıristiyan vergi mükel
lefi erkek nüfusun (tahminen ı 600 kişi ) 

ve yirmi üç hane de yahudinin yaşadığı 
kaydedilmiştir (TK, TO, nr. ı 5. vr. 2b-9b)_ 

XVIII. yüzyılda Balyabadra savaş ve 
karışıklıkların dışında kaldı. 1770'te Or
loff isyanı sebebiyle paralı Arnavut as
kerlerinin kısmi tahribine uğramasına, 
ardından 1785 ve 1817 depremlerine 
rağmen yeni bir refah dönemine kavuş
tu. 1805'te buraya gelen W. M. Leake, 
şehri üçte biri Türk, geri kalanı Rum ve 
yahudi olan 1 0.000 kişilik nüfusa sahip, 
Yanya'nın güneyinde Yunanistan'ın en 
büyük merkezi olarak tarif eder. Balya
badra bu dönemlerde. özellikle Batı Av
rupa'ya ihraç edilen kuş üzümü ziraatı 

sebebiyle büyük bir ekonomik refah ka
zandı. Kuş üzümü yetişme sahası Balya
badra ovasında 5 km. uzunlukta bir yer 
kaplıyor. yıllık 5 milyon poundluk üzüm 
hasılatı elde ediliyordu. Balyabadra ci
varında 130 köy bulunuyordu ve bunla
rın çoğu çiftlik-köy durumundaydı. Sey
yah Pouqueville 1815'te geldiği Balya
badra'nın nüfusunu 12.000 Rum ve 4000 
Türk olarak gösterir. Daha önce büyük 
bir gelişme göstermiş olan yahudi ce
maati ise 1756'daki büyük veba salgı

nında tamamıyla ortadan kalkmıştı. Şe
hir ve civarı valide sultan has• larına da
hildi ve bir voyvoda tarafından idare edi 
liyordu. Pouqueville, Osmanlı istatistik
lerini de ku llanarak, Balyabadra bölge
sinde yıllık 6 milyon okka kuş üzümü, 
hemen hemen bu miktarda buğday, pa
muk, zeytinyağ ı, ipek ve tabii boya üre
timinin yapıldığını yazar. 

Yunan bağımsızlık savaşı sırasında Os
manlılar' a karşı ilk direniş gösteren şe
hirler arasında Balyabadra da vardı (4 
Nisan ı 82 ı ı Bu sıradaki uzun mücade
leler sonucu şehir bütünüyle harap ol
du. 1829'dan sonra yeni bir plana göre 
inşa edildi ve t am bir Yunan şehri hali
ne geldi; bu arada camiler ve diğer isla
mi eserler ortadan kalktı. Bugün sade
ce kaledeki ll. Bayezid Camii'ne ait ka
lıntılardan ve kalenin Osmanlı dönemi
ne ait tamirini gösteren bazı ilavelerden 
başka hiçbir islami eser kalmamıştır. 
Deniz kıyısına kadar inen ve ll. Bayezid 
dönemi yapısı olan Mora Kalesi ise hala 
büyük bölümü ile ayakta olup Venedik 
döneminde yapılan yenileme çalışmaları 
ile örtülmüş durumdadır. 

Balyabadra günümüzde Atina, Selanik 
ve Pire'den sonra Yunanistan'ın dördüncü 
büyük şehridir. 1981'de nüfusu 142.163 
olan şehir, Yunanistan ile italya'nın do
ğu kıyı l arı arasında ça lışan feribot sefer
lerinin başlangıç noktası olarak da önem 
taşır. 
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11. Bayezid 
camii' nin 

ka l ı nt ı la rı
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BALYEMEZ 

Osmanlılar tarafından 
kullanılan bakır topların 

en büyüklerinden biri 
(bk. TOP). 

BALYOS 

Genellikle Venedik Cumhuriyeti'nin 
Osmanlı Devleti nezdindeki 

daimi temsilcilerine verilen ad. 

_j 

_j 

Bailos ve balyoz imiaları ile de yazıl
makta olup sadece Venedik temsilcile
ri için değil zaman zaman diğer devlet 
temsilcileri için de konsolos karşılığı ola
rak kullanılmıştır. 

Venedik Cumhuriyeti XIII. yüzyıldan iti
baren bilhassa IV. Haç lı Seferi'nden son
ra doğudaki (levant) ticari faaliyetlerini 
bir hayli ilerletti. Böylece Bizans impa
rator l uğu başşehrinde etkili bir Vened ik 
kolonisi meydana geldi. 1261 'de Latin 
imparatorluğu'nun yıkılmasından sonra 
Venedik tüccar ve yatırımcıları kendi yö
neticilerini seçme yetkisini Bizans impa
ratorundan sağladılar. 8 Haziran 1265'
te yapılan antlaşmada , "Quod comune 
Venetiarum ponat Rectorem supra gen
tem suam, qui vocetur Pajulus" (kendi yö
neticisini seçen Venedik topluluğu buna ba
julus demektedir) ifadesi geçmektedir. Bu 
kelime sonraki antlaşma metinlerinde 
hem imla hem de kavram değişikliğine 
uğradı. Konunun hukuki yönü bir yana 
bırakılacak olursa baillivus, baiul, balli
us, bajulus gibi değişikliklere uğrayan 
kelime bir nevi koruyucu anlamına gel
mekte idi. Balyaslar on iki kişilik danış-
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