
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. 

Balyabadra 
Kalesi' nde 
11. Bayezid 
camii' nin 

ka l ı nt ı la rı

Yunanistan 
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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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ma meclisinin de yardımıyla anavatan
dan gelen emirleri uygulama. istanbul 
içindeki vatandaşlar arasında meydana 
gelen anlaşmazlıkları çözmede ilk mer
ci idi. Bunlar. Odun Kapısı (Porta Dronga
rion) ile Balık Pazarı (antik Porta Perama
tis) arasında bir yerde ve belki de Bal
kapanı Hanı diye tanınan yerde faaliyet 
göstermekteydiler. 

Balyasların faaliyetleri, davranışları, 

günlük hayattan, devlet adamları ile olan 
münasebetleri sıkı kayıtlar altında idi. 
Belirlenen statüler, hazırlanan kanun
lar, tüzükler. yönetmelikler büyük bir 
titizlikle uygulanır, günün şartlarına gö
re de yenilenir ve değiştirilirdi. Balyas 
tabiri sadece istanbul'daki temsilci ile 
sınırlı değildi. Venedik'in Eğriboz. Şam, · 
Trabzon, Sur şehrindeki temsilcileri için 
de bu tabir kullanılırdı. Fakat istanbul'
da görev yapan balyaslar Selanik. Han
ya, Modon, Koron, Eğriboz, Sur şehirle
rinde bulunan kolani başkanları ve tem
silcileri üstünde bir yetkiye sahiptiler. 

Bizans döneminde çeşitli buhranlarla 
karşı karşıya kalmasına rağmen duru
munu korumayı başaran Venedik kolo
nisi, Osmanlı tehdidi karşısında daima 
Bizans'ın yanında yer aldı. Bu dönem
lerde Venedik temsilcileri Türkler'le ya
pılan antlaşmaları İstanbul'daki balyas
ları vasıtasıyla gerçekleştirirlerdi. Nite
kim Osmanlılar'dan önce 1220'de Vene
dik-Anadolu Selçuklu barış antiaşması 

istanbul'daki temsilci ile (o zamanki sıfatı 
ile podesta) imzalanmıştı. 1398'den son
ra Yıldırım Bayezid zamanında yapılan 
ilk Venedik-Osmanlı barışından itibaren 
imzalanan birçok barış metni balyaslar 
aracılığı ile hazırlandı. Yapılacak görüş
meler balyaslar vasıtasıyla gerçekleşti
rildiği gibi Osmanlı hazinesine verilmesi 
gereken vergiler, haraçlar. tazminat tu
tarları da sürekli olarak balyas tarafın
dan sağlanan gelirlerden ödenirdi. 

S Temmuz 14S3'te istanbul'un fethi 
haberi Venedik şehrine ulaşınca, daha 
önce istanbul'a gitmek üzere Eğriboz'a 
gönderilen elçi Bartotorneo Marcello'ya, 
Türk alemini iyi tanıyan Nicolo Sagun
duno'yu da yanına alarak bir an önce 
hareket etmesi emredildi. Papa V. Nico
lo'nun engellemelerine rağmen 18 Ni
san 14S4'te iki taraf arasında yeni bir 
barış metni hazırlanarak yürürlüğe kon
du. Türk-Venedik antlaşmalarında önem
li bir yer tutan bu metin içinde balyo
sun statüsü şöyle belirlendi: V enedi k 
Cumhuriyeti istediği şekilde İstanbul ' a 
balyas ile ailesini gönderebilir: balyosun 
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burada Venedikliler'i yönetme. başkan
lık etme ve yargılama hakkı vardır. Bu
nu uygulaması için de emrine bir suba
şı verilecek ve istenileni bu kişi yerine 
getirecektir. Balyas görevini serbestçe 
yapabilecektir. Burada dikkati çeken hu
sus. balyosun yönetme ve yargılama yet
kilerini kendinde bulundurması ve ka
rarlarını icra eden kişinin de bir resmi 
Osmanlı memuru olmasıdır. Balyosun 
bu yetkileri 1482 antiaşmasında da tek
rar edildi, ancak daha sonraki antlaşma
larda subaşı kaydı kaldırıldı. 

Balyosun görevde kalış süresi kesin 
olarak belli değildir. Bizans İmparator
luğu zamanında görevinde üç yıldan faz
la kalmayan balyos için ilk görüşmeler 
sırasında bir sınırlama konulmamıştı. 

1 S03'te yürürlüğe giren antlaşma da du
rumun farkına varılmış ve bunun üzeri
ne istanbul'da debdebeli bir hayat sü
ren, ayrıca Osmanlı Devleti katında bü
yük itibarı bulunan Andrea Gritti'nin ıs
rarlı tutumları sonunda süre üç yıl ola
rak belirlenmişti. Titizlikle uygulanan bu 
süre bir defa 1620-1627 yılları arasın
da aşıldı. Giorgio Giustinian adlı balyos. 
hiçbir ihtar ve tenbihe maruz kalmadan 
yedi yıl görev yaptıktan sonra eline ve
rilen dönüş izni ile ülkesine gitti. 

İki devlet arasındaki münasebetlerin 
yoğunlaşması ve Akdeniz ticaretinin bü
yük bir hacme ulaşması üzerine balyas
ların da sorumlulukları arttı. 1463-1479, 
1499-1 502 yılları arasında meydana ge
len Türk-Venedik savaşları sırasında bal
yasluk makamında hiç kimse yoktu. An
cak yine de Venedikliler'Ie yeni antlaş
malar yapıldı, ticaret devam etti ve onla
ra birtakım imtiyazlar verildi. 1479 ant
laşmasında, Osmanlı topraklarında ölen 
bir Venedik vatandaşının metrOkatının 
balyasa teslim edileceği kaydı yer aldı. 
1 S03'te, Venedikli bir bezirganın bir ye
re gitmek istemesi halinde balyastan izin 
alması gerektiği hükmü getirildi. 1521'
deki antlaşmaya göre bir kimse balyas
la ihtilafa düşerse mesele divanda gö
rüşülüp karara varılacaktı. 1513 ve 1521 
tarihli antlaşmalara göre ise balyas baş
kasının borcu için sorumlu olmayacaktı. 
Aradan geçen zaman zarfında balyasla
rın tesirleri daha da arttı. Nitekim XVlll. 
yüzyıl başına kadar, Kudüs ve civarında 
bulunan Katalik mezhebine bağlı hıris
tiyanlar için kutsal olan yerlerin idare
sini ve orada bulunan din adamlarının 
mahalli meselelerinin hallini üstlenme
leri, diğer konsoloslar ve görevliler üze
rinde belirli bir üstünlük sağlamalarına 

yol açtı. Bütün bu yetkiler son ahidna
mede (ı 7 ı 8) bir arada yer aldı. Ayrıca 

burada, balyasların aldıkları mal ve he
diyeler için gümrük vergisi talep edilme
mesi. Venedikliler'in arasındaki davala
rın balyas tarafından halli. balyosun da
vasının divanda görülmesi; Osmanlılar'ın 
eline düşüp de Müslümanlığı kabul et
meyen esirlerin balyasa veya seçeceği 

vekiline verilmesi, "cottimo" veya "bay
laclık" denilen vergiyi (konsoliyat) tüc
carlardan alabiimesi gibi maddeler de 
bulunmaktaydı. 

Balyasların işleri bazan siyasi olayla
rın hızlı gelişmesi karşısında yoğunlaşır. 

bundan dolayı da Venedik hükümeti fev
kalade yetkilerle donatılmış ayrı bir tem
silci gönderirdi. Osmanlı belgelerinde il
ci olarak geçen bu resmi görevliye Vene
dik belgelerinde ambasciatore denilirdi. 
1670 tarihli antlaşmadan sonra büyük 
elçi tabiri kullanılmaya başlandı. Ayrıca 
İstanbul'da süresi biten balyas ile göre
vi teslim almaya gelen yeni balyas ve 
fevkalade temsilcinin bir arada bulun
duğu da görülebiliyordu. xvııı. yüzyılda 
bazı balyaslar bu iki görevi de üstlenip 
kendilerine ek bir maaş sağladılar. 

Bizans İmparatorluğu zamanından be
ri maiyetleri çok kalabalık olan balyasla
rın hizmetinde sekreter. tercüman (bel
gelerde tercüman kelimesinin bozulmuş 
şekli olarak dragomanno veya drağman), 
tabip. din adamı. mektupçu, cerrah ve 
daha başka görevliler de bulunurdu. 
Hepsine birden "famiglia" (aile) denilir
di. Bunların bir arada bulunması için 
özel bir bina gerekiyordu. 14S3'ten son
ra Venedik kolonisinin Galata tarafında 
diğer Katalik-Latin kökenli topluluklar
la birlikte bulunması istendi ve bu ilke 
titizlikle uygulandı. Temsilciler de ken
dilerine sürekli bu semtte yer aradılar. 
1527'den sonra Galata'nın dış kesimin
de kalan ve günümüzde Beyoğlu diye 
tanınan semtte. o zamanki adı ile Viğne 
di Pera (Pera bağları) denilen yerde önce
leri sadece yaz mevsiminde, 1 544 'ten 
sonra da sürekli bir şekilde kalmaya baş
ladılar. Resmi ikametgahları olarak El
çi Hanı diye bilinen yer kaydedilmektey
se de Venedik kaynakları bu handan 
bahsetmezler. Haliç'te Fener tarafında
ki bir mahallede Venedik temsilcisi evi 
diye gösterilen binanın bu devletle hiç
bir ilgisi yoktur. 

1537-1540, 1569-1573 yılları arasın
da daimi gerilim ve savaş hali devam 
ettiği için bir temsilcilik evi tedarik edi
lemedi. Sürekli olarak kiralık evlerde ka-



lan temsilciler XVII. yüzyıldan sonra bir 
yer edindilerse de 1645-1669 ile 1683-
1699 tarihleri arasındaki savaşlar iki 
devletin diplomatik ilişkilerini aksattı. 

Bu dönemlerde ara sıra gidip gelen tem
silciler balyasların görevlerini üstlendi
ler. Kiralık olarak Galata· nın Tom Tom 
(Dum Dum Kapta n' ın ad ı na izafetenl ma
hallesinde bulunan bina, çeşitli huku
ki zorlamalarla devamlı olarak Venedik 
temsilcilerine ayrıldı. Onlar da hukuk ku
ralları çerçevesi içinde ev yakınında yeni 
yerler edindiler ve binayı genişlettiler. 

1797-1918 yılları arasında Avusturya yö
netimi altında kalan bina. Lozan Antiaş
ması ve daha sonra yapılan görüşmeler
den sonra İtalya'ya verildi. Aynı bina gü
nümüzde İtalya'nın İstanbul başkonso
losluğu binasıdır. Tarihi adı olan Palaz
zo di Venezia (Venedik sarayı) şimdi ta
mamen unutulmuşsa da cephesinde bu
lunan San Marco arslanı heykeli ile bir 
tamir kitabesi hala durmaktadır. 

Türk-V enedi k ili ş kilerinin yürütülme
sinde büyük rol oynayan balyoslar, Ve
nedik senatosuna sunulmak üzere se
faretnameler (relazione) kaleme aldılar. 
Çok düzenli bir şekilde yazılan bu sefa
retnarnelerin sunuş düzeni şöyle idi: İm
paratorl uğun genişliği. başta bulunan 
padişahın önce fiziki yapısı. sonra yetiş
me tarz ı . eşleri ve çocukları , sadrazam 
ve d iğer divan üyeleri ; hükümet adam
larının birbirleriyle olan münasebetleri, 
silahlı kuwetlerin durumu ve bilhassa 
denizcilik alanında yapılan çalışmalar ; 

devletin mali gücü ve gelir kaynakları ; 

Şark ticaretinin özelliği ve önemi. Bal
yas l arın ve temsilcilerin bu bilgileri top
lamada en büyük yardımcıları sekreter
leriyle drağmanları idi. İstanbul 'a yer
leşmiş Katelik ailelerden seçilen bu ki
şiler . bazı dönemler babadan oğula ge
çen imtiyazlı bi r duruma yükselir lerdi. 
Venedik t emsilcileri yardımcı la rının mut
laka Türk dilini öğrenmelerini isterlerdi. 

Onun için balyasların maiyeti arasında 
bir de "hoca " adı verilen Türk görevli 
vardı. 1551 'de alınan bir senato kara
rıyla hem Venedik'te hem de istanbul'
da Türkçe öğretmek üzere birer okul 
açıldı. "Giovane della lingua" denilen bu 
gençler, belgeleriri Türkçe ' den İtalyan
ca'ya çevrilmesi yanında Türkçe belge 
kaleme almakta da çok becerikl i idiler. 
Bunların bazıl arı Türk kültürünü çok iyi 
öğrendi , aralarında İslam dinini kabul 
edenler bile oldu. Bununla beraber bu 
çalışmalarını Fransızlar kadar ilmi bir 
seviyeye ulaştıramadılar. 

Balyasların görevleri sırasında yazdık

ları "dispaccio" denilen ve kısa bilgiler 
ihtiva eden belgeleri de son derece de
ğerlidir. Bu belgelerde İstanbul'da ve di
ğer bazı yerlerde meydana gelen siyasi 
gelişmelerden başka depremler. bazı bal
yasların ölümüne sebep olan salgın has
talıkl ar, yangınlar, imar hareketleri, fi
yat da lga lanmaları hakkında ayrıntılı bil
giler bulunur. 

Temsilcilerine geniş yetkiler ve bol ma
aş vermekle beraber onlarla ilgili sert 
tedbirler almaktan da geri kalmayan Ve
nedik Cumhuriyeti, devlet sırlarını sak
lamayan Girolamo Lippamono ad lı bir 
balyosu azletmiş, istanbul'da tevkif et
tirdikten sonra gemi ile Venedik şehri
ne gelirken intihar etmesine göz yum
muştu. Çok hassas ve mesuliyetli bir 
makam olan balyosluğa seçilmek için 
Venedik'in soylu aileleri arasında çekiş
meler olur ve bu makama seçilmek bir 
şeref sayı lı rdı. Senatoda yapılan seçim
ler çok çetin geçer, adaylar gerekli oyu 
sağlayabilmek için aşırı çaba sarfeder
lerdi. Yaptıkları her türlü masrafı. al
dıkları yüksek maaş ve topladıkları res
mf vergilerle karşılayan balyasların gö
revleri sırasında hiçbir t icari faaliyet ve 
spekülasyona, bankacılık ve bankerlik 
olayına karışmamaları için sert kura llar 
konmuştu. Görevlerini başarı ile yerine 
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BALYOS 

getirip geri dönenler sonradan bazı yük
sek makamlara tayin edilmişlerdir. Hat
ta aralarında Venedik devlet başkanı (do
ge, doxe, Türk kaynakla rı nda do j) seçilen
ler bile olmuştur. Nitekim resmen bal
yas seçilmemekle beraber 1503 tarihli 
antlaşmanın yapıl masında. halledileme
yen bazı konu l arın çözümünde rol oyna
yan, ayrıca bir de sefaretname kaleme 
a lmış olan Andrea Gritti 'nin Venedik dev
let başkanlığı seçimlerine girip kazan
masında İstanbul · daki faaliyetinin bü
yük bir rolü olmuştur. 

Balyaslar Osmanlı sultanları ile sıkı 

kayıtlar a ltında görüşebili rlerdi. Bunlar 
deniz yoluyla geldikleri zaman Bozca
ada önlerinde karşı l anırlar , oradan bir 
Türk gemisiyle Gelibolu'ya çıkar ve kara 
yoluyla İstanbul'a giderlerdi. Galata'da 
ikametlerine ayrılan binaya geçtikten 
bir süre sonra Topkapı Sarayı ' nı ziyaret 
ederlerdi. Bu merasim çok parlak olur
du. İtimatnamesini sunan balyos belli 
hediyeleri teslim ettikten sonra kendi
sine verilenleri alırdı. Balyaslar Osmanlı 
idaresinden isteklerini "arzuhal" suna
rak belirtirlerdi. Venedik Cumhuriyeti 'ne 
gönderilen belgelerin çoğu muhtemelen 
balyasa verili rdi. 

Balyaslar sadece Galata'da değil sal
gın hastalıkların ve nüfusun artması üze
rine dinlenmek için zaman zaman Pera 
bağlarında, hatta Tarabya, Büyükdere 
gibi yerlerdeki yazlıklarında da oturur
lardı. Bazan padişahların Edirne'de ika
met etmeleri onların da oraya gitmele
rin i gerektirirdi. 

Balyasların yardı mcıları bilgi toplamak 
için gerekli temasları yapar, devlet mer
kezlerine bilgi götürmek yanında Divan- ı 

Hümayun'da görüşülen bazı konuları da 
zamanında öğrenip oraya iletirlerdi. Bu 
işin büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğü. 
daha o zaman bile hiç kimsenin adının 
verilmemesinden anlaşılmaktadı r. 1570'
ten sonra üç yıl kadar ikametgahında 
tecrit edilen Marc Antonio Barbara. du
rumdan günü gününe hükümetini ha
berdar etmişti. Bu arada idam edilen 
bazı haberciler bulunmakla beraber ha
berleşmeye engel olunamadı. Osmanlı 

kanuniarına karşı ç ıkan Grillo ve Navo
ne adındaki drağmanlar idam edildiler. 
Bu gibi olayların çok az görülmesi, bal
yasların emniyetini sağlamada Osmanlı 
Devleti ' nin hassasiyetini göstermekte
dir. Ayrıca "yasakçı" adı verilen yeniçeri
lerin bir görevi de yabancı devlet tem
silcilerini, dolayısıyla balyosu korumak
tı. XVI. yüzyıldan başlayarak kara yoluyla 
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istanbul'a gelen veya istanbul'dan ayrı
lan balyasların korunmasında büyük bir 
titizlik gösterildiği için hiçbir soygun, hır
sızlık ve öldürme olayı görülmemiştir. 

24 Eylül 1 555'te Venedik senatosun
da kabul edilen bir karara göre balyas
lar muhafız olarak ikiden fazla yeniçeri 
tutamayacaklardı. Çünkü her bir yeniçe
rinin masrafı aylık 200 akçeye yüksel
mişti. Ayrıca bunlara yılda 80 akçe tu
tarında ayakkabı parası da verilmektey
di. Bununla beraber karar kısa bir süre 
sonra değiştirildi. Ancak artan giderler 
sadece yasakçılara ait giderler değ il di. 

Haberleşme hizmetlerine ayrılan para
nın yanı sıra deniz ve kara yoluyla yapı
lan seyahatler de masrafı arttırıyordu. 
Öte yandan Venedik balyasları eğlence 
törenlerinin de vazgeçilmez konuğu idi
ler. 1 524 ve 1530 yı llarında düzenlenen 
törenlerden başka 1 582'deki sünnet dü
ğün üne çağırılan Venedik temsilcileri ka
tıldıkları törenierin canlı birer tasvirini 
yaptılar. 

Sekreter ve drağmanlar arasında Türk 
siyasi tarihi yanında diğer konula r la da 
ilgilenen kişiler yetişti. Fakat resmi se
faretname yazanlar dışında Türk fikir 
dünyasını inceleyen resmi temsilci yok 
denecek kadar azdır. Halbuki dünyada 
Türk edebiyatı hakkında ilk defa bilgi 
veren G. Donada ile Taderini Venedikli 
idiler ve istanbul'a gelip bilgi toplarken 
balyosluktaki ilgili kişilerle de görüşmüş
lerdi. Pietro della Valle ile Luigi Ferdi
nanda Marsigli istanbul'daki ikametleri 
sırasında Türk alemini Venedikliler açı
sından değerlendirdiler. Balyosluğa men
sup Salvago ailesinden bir kişi ile Suse
nella adlı bir görevli de çeşitl i eserler 
meydana getirilmesinde rol oynadılar. 

Venedik temsilcisi Pietro Zeno bir sefa
retname kaleme aldıktan başka 1 508-
151 O yılları arasında henüz Memlükler 
elinde bulunan Şam şehrinde konsolos 
olarak bulundu ve bu tarihlerde güçle
nen Safeviler hakkında ülkesine devam
lı bilgi verdi. Babası Caterino Zeno'nun 
İran hakkında bilgi toplama geleneğini 
sürdüren Pietro 1525'ten sonra balyos, 
balyas vekili, fevkalade elçi (ambasciatore) 
olarak İ stanbul'da ülkesini temsil etti. 

Türk gücünün Avrupa'da tanınmasın
da etkili olan balyoslar, Venedik'te yeti
şen Rönesans devri fikir adamları ile ta
rihçilerine olumlu yönden katkıda bulun
dular. Bununla birlikte kendi ülkeleri 
olan Venedik'te bile Türk imajının yanlış 
bir şekilde oluşmasını engelleyemediler. 
istanbul'a gelmemekle beraber hakkın-
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da çok şey duymuş veya çok kısa bir sü
re burada bulunmuş diplomatlar ara
sında Türk dünyasına ait değerli bilgi
ler veren temsilciler de vardır . Fatih Sul
tan Mehmed zamanında Akkoyunlu Hü
kümdarı Uzun Hasan'ın yanına giden Ve
nedikli temsilciler Francesco Barbara, 
Ambrogio Contarini, Caterino Zeno, Paolo 
Ogniben, kaleme aldıkları resmi belge
ler sayesinde Türk dünyasının belirli bir 
dönemine ışık tuttular. Ayrıca Suriye yö
resi konsoloslarının raporlarında Türk 
siyaset tarihine ait değerli bilgiler bu
lunmaktadır. XVI. yüzyılda istanbul'da 
kısa bir süre balyasluk maiyetinde görev 
yapan Vincenzo degli Alessandri iran·a 
da gönderildi. Döndükten sonra bir se
faretname yazdı, ayrıca Türk belgeleri
nin İtalyanca'ya çevrilmesinde görev aldı. 
Böyle bir görevi yürütenlerden bir diğeri 
Michele Membre adında , Kıbrıs'ta yetiş

miş bir Venedik vatandaşı idi. Türkçe, 
Arapça ve Farsça'yı çok iyi bilen Membre, 
1539'da ülkesinden aldığı emir üzerine 
Urla'da karaya çıktı . Anadolu içlerinden 
ve bu arada Ankara'dan geçip Samsun 
Limanı'na geldi. Gemi ile Gürcistan'a 
geçtikten sonra Şah Tahmasb nezdinde 
ülkesinin isteklerini dile getirdi. Aldığı 
cevaplarla önce Lizbon'a gitti, oradan bir 
sefaretname gönderdikten sonra Vene
dik'e döndü. Burada Türk belgelerinin 
tercümesi yanında Venedik'te bulunan 
Türk tüccarlarının dertleriyle de yakın
dan ilgilendi ; onların ayrı bir bina içinde 
toplu olarak ikamet etmeleri hakkında 
bir de rapor yazıp ilgililere verdi. Aynı 
zamanda coğrafya ve harita ilmiyle de 
ilgilenen Membre, Tunuslu Hacı Ahmed 
takma adıyla bir harita hazırladı ve dev-

rin coğrafya alimlerine sundu. İstanbul'
daki balyasluk maiyetinde resmen çalış
madı ise de 1544'te kısa bir süre için 
İstanbul'a geldi ve bazı notlar kaleme 
aldı. 

istanbul'daki Venedik balyasiuğu si
yaset odağı olduğu kadar aynı zaman
da uzun yıllar Batı aleminin başlıca ha
ber kaynağı idi. Başta Fransa olmak üze
re Hollanda, ingiltere ve XVIII. yüzyıldan 
sonra da Rusya, balyasluk maiyetinde 
yetişmiş seçkin diplamatları kendi elçi
lik bünyelerinde görevlendirdiler. Bazı 

ai leler zamanla Venedik hizmetinden 
ayrıldılarsa da bunlar İtalyanca'nın dip
lomasi dili olarak Şark taraflarında yay
gınlık kazanmasını sağladılar. Küçük 
Kaynarca Antiaşması'nın imzalanması

na kadar milletlerarası görüşmelerin ço
ğunda İtalyanca resmi dil olarak kulla
nıldı. Bunda balyasların diğer Avrupa 
temsilcilerine karşı yüzyıllarca koruduk
ları üstünlüğün büyük payı vardır. Bun
ların kültür mirasına daha sonra Fran
sa, ardından da Avusturya sahip çıktı. 

Balyasluk maiyetindeki seçkin kişiler 

Türk- Venedik savaşlarının uzadığı yıl

larda Fransa elçiliği himayesine girdiler. 
Fransızlar "Jeunne de la langue" adıyla 
yeni bir elçi yetiştirme sistemini taklit 
edip Şark alemini daha ilmi bir tarzda 
incelediler. Avusturya 1797 tarihli Cam
po Formio Antiaşması sonucu Venedik'e 
sahip çıkınca kültür mirasına ve bu ara
da meşhur arşivinin değerli malzeme
sine ve ayrıca istanbul'daki binasına el 
koydu. XVIII. yüzyılda Foscari ailesinden 
de değerli kültür malzemeleri satın alan 
Viyana hükümeti. Türk- V enedi k ilişkile
rine ve bu arada balyasluk hizmetine 

Venedik balyasunun Galata'ya g iriş törenini gösteren bir gravür al Balyos. bl Çavuşbaşı. cl Muhafızlar , di Balyasluk katipleri 



ait pek çok belgeye sahip oldu. Bunun 
sonucunda Venedik diplomatlarının ve 
bunlar arasında balyasların kaleme al
dıkları eserlerin çok değerli birer kay
nak olduğu, başta Leopold von Ranke 
olmak üzere Alman tarihçiler tarafından 
ortaya çıkarıldı ve bu kıymetli eserlerin 
'neşrine başlandı . Venedik kaynaklarının 
ve balyasluk kayıtlarının Türk tarihi açı
sından önemi günümüzde Fransız Türko
loglar tarafından ortaya konulmaktadır. 
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Mali Cumhuriyeti'nin başşehri. 
_j L 

Ülkenin önemli akarsuyu olan Nijer 
nehrinin batı kıyısında. iki ana kolun bir
leştiği yer ile Mandingo platosu arasında 
kurulmuş olan şeh ir , aynı zamanda Da
kar'a bağlanan demiryolu hattının neh
re ulaştığı noktada bulunur. Afrika· nın 
batı sahillerinden içeri ve doğuya doğ
ru devam ederek Sudan'a geçen eski iş
lek ticaret yolu üzerindeki Bamako 1883 
yılında 800 kişilik bir nüfusa sahipti. 
1958'de 100.000'e. 1976'da 404.000 'e 
ulaşan şehir nüfusu 1987 sayımına gö
re 646.163'tür. Bamako ilk gelişmesini 
1908'de bölgedeki Fransız kolonisinin 
başşehri olmasına ve daha sonra da Ni
jer- Da kar (Senegal) demiryolunun bura
dan geçmesine borçludur. Bölgeyi Batı 
Afrika'nın ihracat limanı Dakar'a bağla
yan demiryolu (Bamako-Dakar arası ı 050 
km l, başta Bamako olmak üzere bütün 
bölgeye bir canlılık getirmiş, ancak ku
rulduğu yıllarda sahil kesimler inden içe
rilere nüfuz etmek isteyen Fransız sö
mürge kuwetlerinin işini kolaylaştırmış
tır. Mali Cumhuriyeti'nin güneybatısın
da yer alan şehir , ülkenin idare merkezi 
ve aynı zamanda bütün Batı Afrika ' nın 

en önemli ticaret merkezlerinden biri
dir. Nijer nehri genellikle taşımacılığa 
müsait olup bu ucuz taşımacılık yolu Gi
ne'den Kankan'a kadar uzanır. Avrupalı 
sömürgeciler bölge ile XIX. yüzyılın son
larında ilgilenmeye başlamışlar ve 1870 
yılındaki savaştan sonra Fransız kuwet
leri şehri işgal etmişlerdir ( 1883) 

Bölgede önemli bir merkez olan ve İs
lam kültürünün yayılmasında büyük rol 
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