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EFıATUN MESCİDİ 

Konya'da kiliseden çevrilerek 
önce mescid, daha sonra 

saat kulesi olarak kullanılan 
ve bugün mevcut olmayan yapı. 

_j 

Konya· nın ortasında Alaeddin tepesi 
olarak adlandırılan höyüğün üstünde bu
lunuyordu. Yapı çeşitli yayınlara Amphi
lokios Kilisesi. Eflatun Rasathanesi, Saat 
Kulesi gibi adlarla da geçmiştir. Tesbit 
edilebildiği kadarıyla bu kiliseden ilk bah
seden kişi Ebü'I-Hasan Ali b. Ebü Bekir 
ei-HerevT'dir (ö 61 1/ 1214-1 5) Herevi, 
çağının başlıca ziyaret yerleri hakkında 
bilgi verdiği Kitôbü 'z- Ziyarat adlı ese
rinde buradan, "Konya şehrinde büyük 
caminin yanındaki kilisede hakim Efla
tun'un mezarı vardır" diye bahsetmiştir. 
Herevi'nin burada gömülü olduğunu bil
dirdiği Eflatun ise ilkçağ'ın tanınmış fel
sefecisi Platon ile aynı kişi gibi görün
mektedir. islam coğrafyacılarından Ya
küt el- Hamevi de kaynak göstermek su
retiyle bu bilgiyi Mu<cemü 'l-büldan'ın

da tekrarlamıştır. Böylece bu eski Bizans 
kilisesi hakkında. aynı zamanda Efla
tun'un da mezarı olduğu yolunda daha 
Selçuklular zamanında yaygın bir riva
yetin bulunduğu anlaşılmaktadır. 

146S-1466'da Kudüs'e giden Rus ha
cısı Vasilij dönüşünde Konya'ya uğradı
ğında gördüğü bu kilisenin Türkler ta
rafından Platon'a, hıristiyanlar tarafın
dan Amphilotheos'a (doğrusu Amphilo
kiosl izafe edildiğini belirttikten sonra. 
" Mezarı, büyük kapı ile sunağa göre ku
zeydeki kapı arasında bulunmakta ve bu 
mezardan günümüze kadar hala kutsal 
yağ sızmaktadır" kaydını ilave eder. Amp
hilokios (ö. 401 'e doğru) tanınmış hıristi

yan din adamlarındandır. Büyük ihtimal
le kilisede mezarı olan kişi bu Amphilo
kios 'tur. 

Eflatun 
Mescidi 'nin 
eski bi r 
fotoğrafı 

(S . Eyice 

foto9raf 

arşivi) 

Türkler'in bu kiliseye Eflatun adını na
sıl yakıştırdığı hususunda F. W. Hasluck 
çeşitli faraziyeler ortaya atmıştır. Ona 
göre Eflatun adı Amphilokios 'un halk 
ağzında bozulmuş şeklidir. ikinci bir fa
raziye ise kilisenin aslında Ankaralı Aziz 
Platon'a ithaf edilmiş olması ihtimalidir. 
Fakat bu iki faraziyeyi de destekleyecek 
yeterli bilgi yoktur. Yalnız Orta Anado
lu'da Türk devrinde halk arasında , yer 
altı sularını istediği gibi idare eden. göl
leri kurutan veya yer altı sularını göl ha
line getirebilen yarı sihirbaz. yarı mü
hendis bir Eflatun'un varlığına inanılır. 

Esasen Katib Çelebi de bu inanıştan bah
seder : "Vilayet ahalisi, Konya sahrası bir 
zamanda derya imiş, Eflatun tedbir edip 
bir tarik ile mahveylemiş derler" (Cihan· 

nüma, s. 6 ı 6) . Nitekim Konya ile Sille ara
sındaki Akmanastır' ın Selçuklu kaynak
larında bir adı Deyr-i Eflatun ·dur. Bey
şehir dolaylarında Hitit çağından beri 
kutsal sayılan bir Eflatun pınarı vardır. 
Konya'daki kiliseye Platon- Eflatun riva
yetinin yakıştırılması. herhalde Selçuklu 
döneminden daha eskiye Bizans çağına. 
hatta daha da öneeye kadar iner. 

Selçuklu döneminde bu kilisenin, Sel
çuklu sarayındaki hıristiyan asıllı kadın
ların ibadetlerine tahsis edildiği yolun
daki faraziyenin bir dayanağı yoktur. Bu
ranın Eflatun'un rasathanesi olduğuna 
dair söylenti de asılsızdır. Mehmed b. 
Ömer ei-Aşıki, 1005-1006 (1596-1597) 
yıllarında yazdığı eserinde Konya· dan 
bahsederken, " Buranın kalesinde Efla
tun 'un kabri vardır" demektedir. Fakat 
Osmanlı idaresinin başlarında şehirdeki 
bu kilise Eflatun Mescidi adıyla camiye 
çevrilmiştir. Nitekim Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü Arşivi ' ndeki Karaman 
Eyaleti Defteri'nde 881 yılı Ramazanın

da (Ara lık 1476) yazılan bir kayıtta, Efla
tun Mescidi'nin evkafı olarak iki dönüm 
arazi ile üç dönüm bağ görülmektedir. 
Böylece bu eski kilisenin Eflatun Mesci
di adıyla, iç kalede teşekkül eden ma
hallenin hizmetine tahsis edildiği anla
şılmaktadır. ibrahim Hakkı Konyalı'nın 
tesbitine göre, 992 ( 1584) tarihli Tahrir 
Defteri'nde burası "Vakf-ı Mescid-i Ef
latun der içkale Ber-mücib-i Defter-i 
Atik" başlığı ile kaydedilmiştir. Başba
kanlık Arşivi'ndeki Karaman Defteri'nde 
ise (nr. 3871 mescidin evkafı olarak Kızıl
kurt çiftliği. dört dönüm bağ ve tarla ile 
Girvat köyündeki bir çiftlik gösterilmiştir. 

Yine i. Hakkı Konyalı. Kızılkurt çiftliğiyle 
Kocaç köyünün gelirlerinin Eflatun Mes-
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cidi mütevellileri Seyyid Mehmed ile Sey
yid Mustafa'ya verilmesini bildiren Şev
va! 1201 ( 1787) tarihli bir hükmü özel 
elde gördüğünü belirtir. Konya Vakıflar 
Müdürlüğü'ndeki bir defterde ise 1229'
da (1814) evkafın gelirinden bir kısmının 
Seyyid Abdurrahman · a tevcihi bildiril
mektedir. Bütün bu kayıtlar, Eflatun 
Mescidi'nin XIX. yüzyıl başlarına kadar 
mescid olarak kullanıldığını gösterir. 

W. Ramsay'in yazdığına göre. XIX. yüz
yıl içinde Konya Rumları bu mescidde 
namaz kılanların öleceğine dair bir söy
lenti çıkarmışlardı. Bu söylenti bir yana 
şehrin bu bölgesi zamanla iyice boşal 

mış, hatta yakındaki Alaeddin Camii'nin 
bile cemaati azalmış olduğundan Efla
tun Mescidi'nin artık terkedildiği düşü
nülebilir. Belki de bu sebeple 1872'de 
Konya Valisi Surdurlu Ahmed Tevfik Pa
şa, Eflatun Mescidi'ni bir saat kulesi ha
line getirmek için kubbesinin üstüne dört 
köşe ahşap bir oda yaptırarak bunun da 
üstüne yine ahşaptan bir kule oturtmuş
tur. Dört cephesinde birer saat kadranı 
bulunan bu kule ile altındaki odanın dı
şarı ile bağlantısı. binanın damından yu
karı çıkan ahşap bir merdivenle sağlan
mıştı . Böylece yeni bir hüviyet kazanan 
Eflatun Mescidi Saathane olarak adlan
dırılmıştır. Binanın mihrap duvarının dış 
yüzüne Sultan Abdülaziz'in tuğrası , al
tına vilayet mektupçusu Halet Bey ta
rafından yazılmış beş beyitlik bir tarih 
kitabesi konulmuştu. Bunun son bey
tinde, "Bu bünyadgehin tecdidine Halet 
dedim tarih 1 Rasadgah-ı Felatun'ken 
yapıldı kulle-i saat 1289 ( 1872)" mısra
ları bulunuyordu. Bu satırlardan. bura
nın ewelce Eflatun Rasathanesi olarak 
adiandınidığı manasını çıkarmak müm
kündür. 

Tepesine saat kulesi konulduktan son
ra Eflatun Mescidi'nin içi pencereleri 
örülerek ambar haline getirilmiştir . i. 
Hakkı Konyalı çocukluğunda buranın gaz 
deposu olduğunu bildirir. Daha sonrala
rı B. Pace cephane olduğu için binanın 
içine girernediğini yazar. 

ı. Dünya Savaşı yıllarında Vali Muam
mer Bey zamanında yapının üstündeki 
ahşap oda ile saat kulesi sökülüp kaldı
rılmış, kubbenin üstü yeniden kiremitle 
kaplanmıştı. 1921'e doğru da yapı temel
lerine kadar yıktınlarak ortadan kaldırıl
mıştır. Ancak bu tarihi bina tamamen 
unutulmuşken yıllar sonra gazetelerde 
Platon 'un mezarının bulunduğuna dair 
haberler çıkmış, bunlara cevaplar veril-
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miş, arkasından da her şey yeniden unu
tulmuştur. 

Eflatun Mescidi. mevcut çok sayıdaki 
fotoğrafına göre Orta Bizans dönemine 
(842- ı 204) ait ve plan bakımından iç Ana
dolu'daki Bizans kiliselerinin benzeri bir 
yapı idi. Türkler Anadolu 'ya XII. yüzyıl
dan itibaren hakim olduklarına göre bu 
kilise IX-Xl. yüzyıllar içinde yapılmış ol
malıdır. Dış mimarisi Osmanlı dönemin
de çok değişmiş, masif bir kitlenin üze
rinde iki sıra kör kemer ve pencerelerle 
hareketlendirilmiş çok yüksek kasnakit 
bir kubbeden ibaret bir yapı görünümü 
almıştır. Binanın güney cephesine Türk 
devrinde yüksek bir sivri kemer içinde 
esas giriş açılmıştı. Mihrap da içeride bu 
duvarda bulunuyordu. 
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EFRAD 
( Jl_.,.;f ) 

Hz. Peygamber' e 
en mükemmel şekilde uyarak 

ferdiyet tecellisine mazhar olduğu 
ve kutbun gözetimi dışında 

bağımsız hareket ettiği ileri sürülen 
veliler için kullanılan tasavvuf terimi 

(bk RİCALÜ'I-GAYB). 

EFRASiYAB 

İran milli destanında 
İran düşmanı olarak gösterilen 

Turan hükümdarı. 
_j 

Adı Eski Farsça (Avesta dili) metinler
de Frangrasyan. Orta Farsça'da (Pehle
vi dili) Frasyav. Frasiyak, Frangrasyak: 
Arapça kaynaklardan Taberi'de (Tarif]., 1, 
339, 453) Frasiyab ve Frasyat, Mes'üdf 
(Mürucü '?·?eheb, ll, ı ı 7) ve Bfrünf'de (Aşa
rü'l-ba~ıye, s. 104) Ferasiyab, Sealibf'de 
(Gurer, s. ı5 , ıo6-ı08 , ı ı ı-ı37 vd.) ve iran 
millf destanı Firdevsf'nin Şôhname'sinde 
(1, 197) Efrasiyab (Afrasiyab) olarak geçer. 

iran efsanevT tarihinde korkunç bir 
savaşçı ve büyük bir kumandan olarak 
geçen Efrasiyab. kötülük ilahı Ehrimen'in 
yeryüzündeki temsilcisi sayılır ve şecere
si yedi göbekte yine efsanevT hükümdar
lardan Ferfdun'a ulaşır. Babası Peşeng, 
Feridun'un torunlarından Zaişman'ın (Zad
san) oğludur. Efrasiyab Avesta'da hile
kar ve kötü insan tipini temsil ettiği gibi 
iran ırkının da baş düşmanı olarak göste
rilir. Efrasiyab yer altında, duvarları de
mirden kale içinde bulunan 100 sütun! u 
bir sarayda yaşar. Bu saray güneş, ay ve 
yıldızlarla aydınlanır. Saray Efrasiyab'ın 
sihriyle donatılmış olup içinden su. şarap. 
süt ve yoğurt (mast- ı zete) ırmakları akar. 
Efrasiyab, hükümdarlık güç ve yeteneği 
olan "ferr"i ele geçirmek için birçok te
şebbüste bulunursa da onu elde edemez. 
Ferre sahip olmak için dünyanın yedi ikli
mini dolaşır. Bu gezisi sırasında sadece 
kısa bir süre için onu elde edebilir. iranlı
lar, ülkelerini işgal eden Dahhak'ın dede
si Zeynigev'e karşı Efrasiyab'dan yardım 
isterler. Efrasiyab Zeynigev'i kovar ve bir 
süre ferre kavuşmuş olur. Pehlevi kay
naklarından Meno ljred'e göre Ehrimen. 
Efrasiyab ile Da h hak ve iskender' i ölüm
süz kılar. Ancak Ahura Mazda onları 

ölümlü hale getirir. Buna karşılık Ehri
men de Cemşfd, Feridun ve Keykavus'u 
ölümlü yapar. Genellikle çok uzun ömür
lü olduğu kabul edilen Efrasiyab'ın 400-
2000 yıl yaşadığı rivayetlerine rastlanır. 

Efrasiyab'ın belli başlı nitelikleri ara
sında yıkıcılığı, suları ve nehirleri kurut
ması, kıtlığa ve kuraklığa sebep olması 
zikredilir. Özellikle yağmur yağdırmama
sı bakımından Hint kötülük tanrısı Vrtra·
ya benzemektedir. Taberi'nin sözünü et
tiği, Zerdüştfler'in en büyük bayramların
dan üçüncüsü olan Sular festivali, aban 
ayının aban gününde Zav'ın Efrasiyab'ı 
yendiği zamana rastlar. Efrasiyab'ın yer
yüzünü harap etmesi, yeryüzü tanrıçası 
Spendarmet ile evlenmesi efsanesiyle 
birlikte anlatılır. Bu efsane Bfrünf' nin. 
iran ile Turan arasındaki sınırı tesbit için 
teklif edilen ok atma hakkındaki riva
yetini de etkilemiş, yeryüzünü yöneten 
melek Esfendermad ünlü okçu Areş'i ça
ğırmış ve ona ok artırmıştır. Bir rivayete 
göre Demavend dağından , başka bir ri
vayete göre de Amül'den attığı ok Merv'e 
düşmüş ve burası iran'la Turan arasın
da sınır kabul edilmiştir. 

iran millf tarihinin bir bölümü içinde 
yer alan Efrasiyab efsanesi, Orta As
ya bozkırlarındaki göçebeler tarafından 
iran 'a karşı girişilen saldırılarla ilgi ku
rularak birçok rivayetle birleştirilmiştiL 
Nitekim bu hikayelerin çoğu, birkaç hü
kümdar döneminde kuzeydoğudan yapı
lan hücumlarla ilgili görülmektedir. Sa
sanTler döneminde (226-632) doğudan ge
len saldırılar, Orta Asya'daki saldırıların 
hatırasını güçlendirip onların caniandı
rılmasına yaradı. Bu yüzden Efrasiyab 
hikayeleri, sadece Saka kabilelerinden 
bir bölümünün değil aynı zamanda Hun
lar. Heftalitler ve Türkler'in saldırılarını 
da yansıtmaktadır. 

Efrasiyab hikayelerindeki birbirini ta
kip eden olaylar. islamı döneme ait kay
naklarda şöyle anlatılır: Efrasiyab ·ın 
iran'a ilk saldırısı Minüçihr'in oğlu No
dar dönemine rastlar. Efrasiyab' ın ba
bası Peşeng i ran 'ın zayıflığından fayda
lanarak oğlunu i ran· a saldırtır. Nodar 
öldürülür ve Efrasiyab on iki yıl iran'a 

Efrasiyab"ın 

yakalanısını 

gösteren 
bir minvatür 

(Orienlal 

Miniatures. 

Taşkent 1980, 

rs . 40) 


