iLYAS BEY CAMii
Balat hakimi olarak da İlyas Bey bulunuyordu. İlyas'ın kardeşi olarak gösterilen
Mahmud'un 1389'dan önce Balat ve yöresine hakim olduğu, ancak onunla yaptığı mücadelede yenilerek Yıldırım Bayezid'e sığındığı. Yıldırım'ın Menteşe ilini
alması üzerine de İlyas ve babası Mehmed'in kaçtıkları. Mahmud'un ise beyliğin başına geçirilmeyip Bergama yakın
larındaki iki köyün kendisine mülk olarak
verildiği belirtilmektedir. Ancak Menteşeoğulları'na mensup olduğu tarihi kayıt
larla sabit olan Mahmud'un (BA, TD, nr.
453 , s. 53 , 54, 60} Mehmed Bey'in oğlu
olup olmadığı. İlyas ile münasebetleri
hakkında hiçbir bilgi yoktur. Hatta İsfen
diyar Bey'in yanına sığınan İlyas ve Mehmed beylerden hangisinin Timur'a katıl
dığı da kaynaklarda yer almamaktadır.
Fakat Mehmed Bey'in İsfendiyar Bey ile
birlikte Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'u Denizli civarında Menderes nehri
kenarında karşılayıp değerli hediyeler
verdiği bilindiğine göre İlyas'ın Timur'un
yanına giderek Ankara Savaşı'na katıldı
ğı ve babasının bu sırada Sinop'ta kaldığı
düşünülebilir. 1403 Şubatından hemen
önce Venedik'in Kandiye dukalığı ile yapılan görüşmeler sırasında Balat emlri
olarak Mehmed Bey'in bulunduğu sanıl
maktadır (Zachariadou , s. 82} . 1403 Nisanından önce iki taraf arasındaki görüş
meler bir neticeye vardığında Mehmed
Bey'in yerine İlyas'ın geçmiş olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 1403 Temmuzu ortalarına doğru Balat'a gelen elçi Leonarda Deliapo rta, İlyas Bey tarafından Peçin'deki sarayında karşıianmış ve 24 Temmuz'da da anlaşma imzalanmıştı. Ticari
hükümleri ihtiva eden bu anlaşma aynı
zamanda. bu dönemde Anadolu'nun karışık durumu dolayısıyla Menteşe Beyliği'nin sarsıntı içinde bulunduğunu göstermesi açısından önemlidir. İlyas Bey. bu
karışık ortam içerisinde bir taraftan Venedik'le iyi i lişkiler kurmaya çalışırken
diğer taraftan Osmanlı şehzadeleri arasındaki iktidar mücadelesini ihtiyatla takip ediyordu. Ancak Aydınoğlu Cüneyd
Bey'in faaliyetleri bu dikkatli siyasetin değişmesine yol açtı.
Cüneyd Ayasuluk'a girince buradan kaçan Aydınoğlu Umur İlyas Bey' e sığındı.
Bunun üzerine İlyas Bey yeğeni Um ur ile
birlikte Ayasuluk'a yürüyerek şehri yaktı,
kalede bulunan Cüneyd'in kardeşini esir
alıp Menteşe iline götürdü, Um ur da yeniden beyliğin başına geçti (807/ 1405} .
Aydın Beyliği'ni kendi hakimiyeti altında
telakki eden Rumeli'ye hakim Süleyman

Çelebi, Cüneyd'i destekierken Anadolu
hakim olmaya çalışan Çelebi
Mehmed de Aydın ve Menteşe beylerine
destek vermişti. Fakat daha sonra Süleyman'dan yüz çeviren Cüneyd'in Umur'u
ortadan kaldırıp Aydın Beyliği'ni eline geçirmesi üzerine İlyas Bey onunla anlaş
maya mecbur oldu (809/ 1407}. Kardeşi Süleyman'a karşı kendisine müttefik arayan Çelebi Mehmed'i desteklediği gibi
onun Rodos şövalyelerine kale inşası için
Bodrum'u göstermesine de ses çıkarma
dı (Zachariadou. s. 8 7} . Bütün bu karışık
siyasi şartlar Venedik'i telaşlandırdı ve
anlaşmanın yenilenmesi için faaliyete geçirdi. Kandiye Dukası Leonarda Bembo, G.
Pizamano'yu İlyas Bey' e elçi olarak gönderip 1403 antlaşmasını yenileyen bir metni ona kabul ettirdi (2 Haziran 1407) .
taraflarına

Öte yandan Cüneyd ile dostça münasebetlerini sürdüren İlyas Bey, 1imur'a olan
bağlılığının ifadesi olmak üzere torunlarının düğününe katılmak için bir elçi ve
hediyeler göndermekten de geri kalmamıştı (Ciaviyo, s. 92} 1407 antiaşmasın
dan sonra Kandiye Dukası Leonarda Trevisian. Selava adlı bir başka elçiyi yollayarak Balat'taki Venedik menfaatlerini koruyucu yeni bir antlaşma teşebbüsün
de bulundu. Ancak elçinin teklifleri İlyas
Bey'i kızdırınca anlaşma gerçekleşmedi,
fakat 1409 Kasımında Andrea Pantaleo,
Menteşe iline giderek aynı hakları elde
etmeyi başardı. Bundan sonra münasebetlerde bazı zorluklar ortaya çıktı. Başta
Girit olmak üzere Venedik'e ait Ege adalarını hedef alan Türk akınları, Venedik'i
Aydın ve Menteşeoğulları'na gözdağı vermek amacıyla Ayasuluk ve Balat'a bir donanma gönderme teşebbüsüne sevkettiyse de bunalım savaşa dönüşmeden atlatıldı. öte yandan Çelebi Mehmed, Musa'yı bertaraf edip duruma hakim olunca (8 ı 6/ 141 3} İlyas Bey Cüneyd ile birlikte
onun hakimiyetini kabul etmek zorunda
kaldı. Vasallı k bağları tam olarak yerleş
meden önce ticaret serbestisini emniyet
altına almak isteyen Venedikliler yeni bir
teşebbüste daha bulundular. Elçi olarak
gönderilen Körfez kaptanı Pietro Civran.
17 Ekim 1414'te Peçin'de İlyas Bey' e eski
antlaşmaların geçerliliğini ifade eden kı
sa bir anlaşma metnini kabul ettirdi. Venedik-Menteşe arasındaki ticart münasebetlerin en son resmi belgesi olan bu
anlaşmadan sonra İlyas Bey Osmanlı hakimiyetini kati olarak tanıdı, hatta bastırdığı paralarda kendi adıyla birlikte Çelebi Mehmed'in adı da yer aldı. 141 S'ten
itibaren Osmanlılar ' a bağlı olarak beyliği-

ni sürdürebiidi ve oğullarını da (Leys ve
Ahmed} rehin olarak Osmanlı sarayına
gönderdi. Nihayet Çelebi Mehmed'in ölümünden az sonra 824'te (1421 ) vefat
etti (Selçuklu Araştırmaları Dergisi, sy. 4
119751. s. 262} Oğulları kaçarak beyliği
ellerine geçirdilerse de ll. Murad 1424'te
Menteşe iline girip onları ortadan kaldı
rarak burayı Osmanlı toprağına kattı.
Venedikliler, Osmanlılar ve Cüneyd Bey
ile münasebetler çerçevesinde bölgedeki hassas dengeleri çok iyi hesaplayan İl
yas Bey, bu mahir siyaseti sayesinde hiç
olmazsa vefatma kadar beyliğini ayakta
tutmayı başarmıştır. Yirmi yıla yaklaşan
beyliği sırasında Balat'ta sanat değeri çok
yüksek olan bir cami, medrese ve imaret
inşa ettirmiş ( 1404}. Muğla'nın Turgut
nahiyesinde bir cami yaptırmıştır. Ayrıca
Şirvanlı Mehmed b. Mehmed, onun adı
na İlyfısiyye adını verdiği muhtasar bir
tıp kitabı tercüme etmiştir.
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Bursa Yenişehir'i ile Bilecik arasında, il
merkezine 1Okm. uzaklıktaki İlyas Bey
köyünde bulunmaktadır. Osmanlı Beyliği'nin ilk yıllarında. kızı. Nilüfer Ha tu n
adıyla Orhan Gazi'nin zevcesi olan Bizans
tekfurunun kalesi Yarhisar'ın hemen
yakınındadır. Osmanlı dönemi Türk mimarisinin en büyük ölçüdeki ahşap çatılı camilerinden olan eserin , Sırbistan
Terkoş'ta (Tergovişte) hasları olan Mlralem İlyas Bey ile aynı kişi olduğu öğre-
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nilen Bahşayiş oğlu İlyas Bey tarafın
dan yaptınldığı vakıf kaydından tesbit
edilmiştir. Bugün mevcut olmayan ve
evvelce okunan kitabesine göre 891 'de
( 1486) yapılmıştır. Kurucusunun türbesinden alındığı söylenen ve İlyas b. Bahşayiş ' in ölüm tarihi olan 860 (1456) yılını
veren bir kitabe daha kaydedilmiştir. Kamil Kepecioğlu da caminin 893 Zilkadesi
(Ekim 1488) tarihli vakfiyesini yayımlamış
tır. Bu vakfiyeye göre evvel ce adı Gölcük
olan bu köydeki zaviye ile mescide Yarhisar. Yenişehir ve Bilecik'ten çok sayıda
köy. mezraa ve mülk vakfedilmişti. Bilecik ve çevresinin 1920'1i yıllarda Yunan
kuvvetleri tarafından işgalinde camiyle
birlikte beraberindeki diğer binaların tahrip edildiği söylenmektedir. Caminin yanındaki hazlrede bulunan. İlyas Bey ailesine ait çok sayıdaki mezar taşı da 19SO'Ii

öne çıkıntı yapacak şekilde yerleştirilmiş
tir. Çokyakın tarihlere ait olan. mimari
değerden yoksun son cemaat yeri her
halde evvelce caminin esas yapısına uygun bir durumdaydı. Binayı kiremit örtülü ahşap bir çatı örtmektedir. Eskiden bu
vakfın yanında olduğu söylenen banisinjn
tür besi. aşhane- imareti, misafirhanesi
ve kabirler günümüze ulaşmamıştır. Yalnız Ekrem Hakkı Ayverdi'nin bildirdiğine
göre çifte kubbeli küçük bir bina olan hamamı henüz durmaktadır. Fakat bunun
bir planı çizilmemiştir.
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İLYAS BEY KÜLLİYESİ
(bk. İMRAHOR İLYAS BEY CAMii

İlyas Bey Camii, harimi dıştan 9,30 x

17,50 m. ölçülerinde enine yerleştirilmiş
dikdörtgen biçiminde büyük bir yapıdır.
Binanın m. yüzyıl eseri olduğunda hiçbir
şüpheye meydan vermeyen husus kıble
duvarının dış yüzündeki örgü tekniğidir.
Burada muntazam yontulmuş bir sıra
kesme taşla iki sıra tuğladan oluşan duvar sistemi açıkça bellidir. XIV ve m. yüzyıllarda çok kullanılan bir teknik özellik
olan. taşların aralarına dikine birer tuğla
konulması da burada dikkati çeker. Nihayet pencerelerin üstlerindeki sivri boşalt
ma kemerleri de yine Türk sanatının bu
yüzyıllarında sıkça uygulanan teknikte sı
rasıyla bir taş . iki tuğlanın yerleştirilmesi
suretiyle örülmüştür.
Caminin giriş cephesine, ahşap direkIere dayanan sundurma gibi bir son cemaat yeriyle sol tarafa kapalı iki katlı bir
mekan eklenmiştir. XX. yüzyılda yenilenmiş olan üzeri sıvalı minare sağ köşede
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ili dahilinde eski Balat şehrinde
XV. yüzyıla ait külliye.
.J

Bugün Söke ilçesine bağlı Akköy nahiyesinin bir köyü olan Balat'ta (Milet) eski
şehrin güney kesiminde yer alan külliye
cami , medrese, iki hamam ve imaret olduğu sanılan bir yapıdan meydana gelmektedir. Cami ile medrese ortak bir avlu
etrafında toplanmış olup külliyenin diğer
yapılarından bir kuşatma duvarı ile ayrıl
mıştır. Medresenin kuzeydoğu ve kuzeybatısında avluya girişi sağlayan birer kapı,
diğer yapıları kuşatan ve muhtemelen yapı topluluğunun haziresi olan, dıştan yine
bir çevre duvarıyla sınırlandırılmış büyük
bir dış avluya açılmaktadır. Külliyenin orijinal girişi oldukça harap durumdadır. Kuşatma duvarının doğu yüzünde, yaklaşık
eksendeki hafif dışa taşkın kapı . bir yolla
medresenin bugün kuzeydoğu kapısına
bağlanır. Tahribata uğradığı için biçimi
kesinlikle belirlenemeyen kapı . batı yüzünde ikinci bir kapının bulunduğu anlaşı
lan kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlı giriş rnekanına açılmaktadır.
Külliyedeki tek inşa kitabesi, caminin
kuzey cephesinde ortadaki kemer alınlı
ğında yer alır. Mermer üzerine sülüsle üç
satır halinde yazılmış olan kıtabed en. yapının inşasına Menteşeoğlu Emlri Şüca
eddin İlyas Bey'in emriyle Zilkade 806'da
(Mayıs 1404) başlandığı anlaşılmaktadır.
Kitabede külliyenin diğer yapılarının inşa

tarihleri belirtilmemektedir. Mimari ve
bilhassa malzeme ve teknik özellikleri bütün yapıların aynı anda ele alınıp tamamlandığı izlenimini vermektedir. Ayrıca
mihrap nişinde "Amel-i Nasırüddin Altana" yazılı bir usta kıtabesi bulunduğu ileri
sürülmekteyse de tahrip olduğu için okunamamaktadır. Adı geçen kişinin külliyenin mimarı olması kuvvetle muhtemeldir.
Yapıya ait. Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ndeki 991 (1583) tarihli
Mufassal D eft eri'nde "Evkaf-ı İmaret-i
Medrese-i İlyas Bey der Nefs-i Balat" baş
lığı altında İlyas Bey Külliyesi'nin vakıf ve
görevlilerinden söz edilmektedir.
Cami. Yapı kare planlı ve tek mekanlı
olup üzeri kiremit kaplı bir kubbeyle örtülüdür. 14 m. çapında olan kubbe. içten
üçgen ve mukarnas dolgulu tromplarla
geçilen. dıştan iki kademeli sekizgen kasnağa oturmaktadır. Kuzey cephesinin orta bölümü duvar kütlesinden taşkındır ve
sivri kemerli bireyvan gibi değerlendiril
miştir. Avlu zemininden üç basamakla
yükseltilmiş olan giriş iki sütunla üç bölüme ayrılmıştır. Üstte aynalı kemerli alın
lıklı, altta ise basık kemerli açıklıklar olarak ele alınan bu üç birimden iki yandakiler geometrik şebekeleriyle birer pencere. ortadaki birim ise lentolu ve söveli
bir kapı şeklinde düzenlenmiştir. Kapı kanatları bugün mevcut olmamakla birlikte eski resimlerinden bunların ahşap olduğu anlaşılmaktadır. Kapı kanatlarının

itinalı bir işçiliğe sahip bulunduğu ve Söke'deki İlyas Ağa Camii'ne götürüldüğü
söylenirse de bu doğru değildir. Yapının
diğer cephelerinde altlı üstlü ikişer pencere bulunmaktadır. Farklı biçimde süslenen bu pencerelerden alttakiler demir
parmaklıklı. üsttekiler alçı şebekeli olarak
düzenlenmiştir. Ayrıca kubbe kasnağın
da, kuzey hariç diğer üç yönde sivri ke-
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