EFTAS[LER
hakim olur. Efrasiyab, bu savaşlardan
önce alınan esirlerin kardeşi Agriras tarafından serbest bırakllmasına kızar ve
onu kılıcıyla ikiye böler. Bunun üzerine
Destan (Zal), Agriras'ın intikamını almak
üzere harekete geçer, bu iş için de MinOçihr'in tarunu Zav'ı seçer. Zav düş
manı yener ve büyük ganimetlerle iran'a
döner. Daha sonra Zav'ın ölümünden cesaret alan Turanlılar'ın hükümdan Peşeng, oğlu Efrasiyab'ı iran'a tekrar saldırmaya kışkırtır. İhtiyarlamış olduğu için
buna karşı koyamayan Destan yerine oğ
lu Rüstem'i seçer. Rüstem Efrasiyab'a
karşı koymaya başlar ve onu yerinden
eder. Efrasiyab Peşeng'e sığınır. Peşeng
de barış teklif eder. Sonunda Amuderya tekrar İran ve Turan arasında sınır
kabul edilir. Rüstem'in, Turan'da doğ
duğu ve büyüdüğü için babasını tanıma
yan oğlu Sührab, Keykavus'u tahttan indirip Rüstem'i çıkarmak için Efrasiyab'ın
da teşvikiyle İran üzerine yürür. Efrasiyab, Sührab babasını öldürdüğü takdirde
Rüstem'den kurtulacağını ummaktadır.
Ancak Sührab kendisini tanımayan babası Rüstem tarafından öldürülür. Böylece Efrasiyab'ın planı gerçekleşmez.
Keykubad'ın

yerine geçen Keykavus,

veliahdı Siyavuş'u o sırada iran'a saldı

ran Efrasiyab'a karşı gönderilen ordunun başına getirir. Efrasiyab, Siyavuş ve
Rüstem tarafından ileri sürülen bütün
şartları kabul ettiği için barış yapılır. Ancak savaşı seven Keykavus Siyavuş'u savaşa zorlarsa da Siyavuş anlaşmayı bozmayı şerefsizlik saydığından babasının
dediğini

yapmaz ve Efrasiyab'a sığınır.
Efrasiyab kızı Frengis'i Siyavuş' a verir.
Fakat bir süre sonra Siyavuş öldürülür.
Bunu haber alan Rüstem Efrasiyab üzerine yürür ve onu yener. Rüstem Turan
ülkesini altı yıl yönettikten sonra iran'a
dönünce Efrasiyab yeniden saldırır. Guder:i'in oğ lu Giv, Siyavuş' un Efrasiyab'ın
kızı Frengis'ten olan ve gizli tutulan Keyhusrev adındaki oğlunu iran ' a getirip
tahta oturtur. Keyhusrev babasının intikamını almak üzere harekete geçer. Yapılan savaşlarda Efrasiyab öldürülür.
Türkler'in iranlılar'la ilk teması VI. yüzyıla rastlar. Firdevsf'nin, iranlı rakip bir
kabile olan Turanlılar' la Türkler' i aynı
ve Efrasiyab'ı da onların hükümdan olarak kabul etmesi, Türkler'in islami dönemdeki Maveraünnehir akınları karşı
sında İran milliyetçilerinin olumsuz etkileri altında kalmış olmasının sonucudur. Şüphesiz bu olaylar Türk destanlarında da yer almış ve Kaşgarlı Mahmud

tarafından

Divanü lugati't- Türk'te Türk
destan kahramanı Alp Er Tonga Efrasiyab olarak gösterilmiştir. Türkler tarafından Efrasiyab'a birçok hikmetli sözler ve öğütler atfedildiği gibi Kaşgar'
da kurulan ilk müslüman devleti olan
Karahanlılar ' ın ve ayrıca Selçuklular' ın
Efrasiyab soyundan geldiği ileri sürülmüştür.

Efrasiyab, Şôhname'de bir yandan
dünyanın kötü hükümdarları arasında
gösterilirken bir yandan da güçlü, kabiliyetti ve yiğit bir kumandan olarak nitelendirilir. Nitekim kötülüğü temsil eder
gibi görünen Efrasiyab aynı zamanda
merhametli ve yapıcı bir kahramandır.
Onun Siyavuş'a karşı davranışı, Zerenc
şehrini kurması , kanallar açtırması, ok
ve yay yapma mahareti, iran'daki birçok
yerleşim merkezinin ona atfedilmesi iyi
yanlarını gösterir. Yunan kaynaklarında
sözü edilen Keyhusrev, İran şahlık hanedanının kurucusu Kuroş olarak kabul
edildiği takdirde Efrasiyab ' ın da Med
Kralı Astiyog olması gerekir (Herodotos,
1,46,102-103, l78vd . ; ll, 17-30,141 vd. ;
lll, 92, 155; lV, 54; VII, 9, 63) .
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intikal ettiğini kabul eden ve
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Batı Endülüs'te
1022 - 1095 yılları arasında
hüküm süren Berberi hiinedanı.

_j

Efiasiler Devleti'nin kurulduğu es-Sağ
rü 'l-edna, Endülüs'ün batı kesiminde Vadiiane'yi (Guadiana) ve bugünkü Portekiz'in büyük bir kısmını içine alıyordu ve
merkezi idare adına Endülüs Emevi Hükümdarı ll. Hakem'in azatlılarından SabOr es-Saklebi tarafından idare ediliyordu. Ancak V. (Xl.) yüzyıl başlarında Endülüs Emevi Devleti'nin zayıflamasına paralel olarak muhtelif şehir ve bölgelerdeki mahalli hanedanlar bağımsızlıkla 
rını ilan ettiler. SabOr da Batalyevs (Badajoz) merkez olmak üzere es - Sağrü'l
edna'da bağımsız olarak hüküm sürmeye başladı (403 / 1012-13) İyi bir asker
olmakla beraber idari işlerden pek anlamayan SabOr bu i ş l eri, kendisine vezir
tayin etti ği zeki, bilgili ve uzak görü ştü
bir kişi olan Abdullah b. Muhammed'e
(ibnü'I-Eftas) bıraktı. Vezir Abdullah, Kurtuba'ya (Cordoba) yakın FahsülbellOt'ta
oturan Serberi asıllı mütevazi bir aileye
mensuptu. Ancak toplum içinde itibartı
bir mevki edinebilmek maksadıyla Abdullah ve ailesinin öteki fertleri, Tücib
adlı Arap kabilesine mensup olduklarını
söylüyorlardı.

SabOr es-Saklebi 413 (1022) yılında
ölünce İbnü'I-Efias kendisini hükümdar
ilan etti ve MansOr lakabını aldı. Böylece Endülüs'ün batısında merkezi Batalyevs olan Efiasiler hanedam kurulmuş
oldu (413 / 1022)
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EFTASTLER
Abdullah el-Mansür'un ilk yılları huzur içinde geçmiş olmakla beraber, mülôkü't-tavaif*in en güçlülerinden olan
Abbadiler'in öteki komşuları aleyhine
genişleme gayreti içine girmeleri ve Eftasf topraklarına da göz dikmeleri çok
geçmeden Eftasfler'i Abbadfler'le karşı
karşıya getirdi. 421 'de ( 1030) Abbadfler
Bace'de (Beja) Eftasfler'i ağır bir yenilgiye uğrattılar. Dört yıl sonra Eftasfler, hıc
ristiyanların da desteğini sağlayarak Abbad! ordusunu mağlüp ettiler. Abbadf
askerlerinin bir kısmı Eftasfler. geri kalanı da hıristiyan kuwetlerince imha edildi. Bu savaş sonrasında Abbadfler'in Gır
nata ve Maleka'daki (Malaga) Berberf hanedanlarıyla mücadeleye girmeleri Eftasfler' e rahat bir nefes aldırdı. Fakat çok
geçmeden Sabür'un Üşbüne'de (Lizbon)
yaşayan iki oğlu Abdülmelik ve Abdülazfz,
tahtın aslında kendilerine ait olduğunu
ileri sürerek Abdullah el-Mansür'a karşı
ayaklandılar ve istiklallerini ilan ettiler.
Bununla beraber özellikle Abdülmelik iyi
bir idareci olmadığından şehirde huzur
kalmadı. Halkın Abdülmelik'in kötü idaresinden kurtulmak için Abdullah el-Mansür'a başvurması üzerine gönderilen Eftasf kuwetleri halkın da desteğiyle kolayca şehre girdiler. Kendisi ve ailesi için
eman alan Abdülmelik, o sırada Endülüs'ün en huzurlu şehri olan Cehverfler'in
merkezi Kurtuba'ya gidip yerleşti.
Abdullah el- Mansür 437' de ( 1045)
ölünce yerine oğlu Muhammed geçti.
Muzaffer lakabını alan Muhammed iyi
bir asker ve aynı zamanda alimdi. idare
ve savunma hususlarında babasının siyasetini devam ettirdi. Bu çerçevede Abbadiler'e karşı çok dikkatli hareket ediyordu. Nitekim Abbadfler'in hakimiyet
sahalarını genişletmek gayesiyle yeniden Eftasf topraklarına saidırmaları üzerine 439 ( 1047) yılında Eftasf ve Abba di
kuwetleri bir defa daha karşı karşıya
geldiler; savaş Eftasfler'in galibiyetiyle
sonuçlandı. Ancak Abbadfler daha sonraki yıllarda bazı önemli Eftasf kale ve
şehirlerini ele geçirerek Muhammed elMuzaffer'i Batalyevs'e sıkıştırdılar. Eftasf-Abbadf mücadelesinin yalnız bu iki
devlete değil, her geçen gün bu tür mücadelelerle biraz daha zayıflayan bütün
Endülüs müslümaniarına zarar verdiği
ni ve bu durumdan asıl faydalanacak
olanların hıristiyan krallıkları olduğunu

gayet iyi bilen Kurtuba'daki Cehverfler,
taraflar arasında barış sağlanması için
yeniden harekete geçtiler ve bu defa başarılı oldular.
480

Tuleytula ·daki (Toledo) Zünnüniler'in
Eftasf topraklarına doğru genişleme arzuları, bu defa Eftasf- Zünnünf mücadelesine sebep oldu. Kaynaklarda hakkın
da fazla bilgi bulunmayan bu mücadele
sürerken durumu yakından takip eden
Kastilya Kralı Perdinand (Fernando), kuzeyden Eftasf topraklarına saldırarak
bazı şehirleri işgal etti; ayrıca Muhammed el- Muzaffer'den yıllık vergi ödemesini istedi. Muhammed bunu reddedince Kastilya kralı daha güçlü bir ordu ile
Eftasfler için stratejik öneme sahip Şen
terin (Santarem) şehrini kuşattı. Hıristi
yan ordusu karşısında yeterli güce sahip
olmayan Muhammed el-Muzaffer barış
isteyip yıllık 5000 dinar ödemeyi kabul
etmek zorunda kaldı. Ancak Endülüs'ü
müslümanlardan kurtarmak isteyen Kastilya Krallığı, çok geçmeden yapılan antlaşmayı bozarak 4S6'da (1064) oldukça
büyük ve marnur bir şehir olan Kulumriye'yi (Coimbra) kuşatıp ele geçirdi.
Muhammed el-Muzaffer 460 (1068)
yılında öldü. Yerine Mansür lakabıyla oğ
lu Yahya geçti. Fakat Yahya daha işin
başında kardeşi Ömer'in muhalefetiyle
karşılaştı. Yahya'nın aniden ölümü üzerine taht Mütevekkil lakabını alan Ömer'e
kaldı. 472'de (1079) Tuleytulalılar, kötü
bir idareci olan emirleri Ka dir- Billah 'ı
şehri terketmek zorunda bıraktılar. Ayrıca muhtemel bir karışıklığın önüne geçmek için Ömer el-Mütevekkil'i Tuleytula'ya davet ettiler. Ancak Ka dir- Billah'ın
şehre dönmesi üzerine Ömer on ay sonra Batalyevs'ten ayrıldı.
Daha önce Lamigo, Bizeu ve Kulumriye'nin düşmesi, Eftasfler dışındaki müc
lükü't- tavaifçe pek umursanmamıştı;
aslında onların kendi aralarında giriştik
leri nüfuz ve çıkar mücadeleleri sebebiyle adı geçen şehirlerin hıristiyanlarca
istila edilmesinin önemini anlarnalarına
da imkan yoktu. Bundan cesaret alan
Kastilya Kralı VI. Alfonso, Endülüs müslümanlarının geleceği bakımından hayati öneme sahip Tuleytula şehrini işgal için
harekete geçti. Ka dir- Billah ·ın yardım
çağrıianna sadece Eftasf emfri katıldı.
Ancak Eftasf yardımı sonucu değiştirme
di ve şehir Kastilyalılar'ın eline geçti. Tuleytula'nın istilası, hıristiyanlara Endülüs'ün öteki şehirlerini de ele geçirme
ümit ve cesaretini verdi. Nitekim VI. Alfonso, Tuleytula'nın ardından mal ve toprak isternek suretiyle Eftasfler'i yeniden
sıkıştırmaya başladı. Hıristiyanların asıl

gayesinin bütün Endülüs'ü ele geçirmek
olduğunu ancak bu merhalede idrak ede-

bilen Ömer el-Mütevekkil, Alfansa'ya son
derece sert ifadelerle dolu bir mektup
göndererek bütün isteklerini reddetti.
Muhtemel bir hıristiyan hücumuna karşı Endülüs müslümanlarının birleşerek
ortak bir güç oluşturmalarını sağlamak
için de meşhur fakih Ebü'l-Velfd ei-Bacf'yi Endülüs'ün belli başlı merkezlerine
gönderdi. Ancak herhangi bir sonuç alamadı. Alfansa bu sırada Abbadfler'i de
sıkıştırmaya başladı. Bu durumda gerek
Eftasfler gerekse Abbadfler diğer mülükü't-tavaif ile anlaşarak hıristiyan tehdidine karşı Murabıtlar'dan yardım istediler.
Murabıtlar önce sırf yardım ve cihad
gayesiyle gelerek Eftasf topraklarında
Zellaka' da kazandıkları büyük zaferi e
hıristiyan tehlikesini bertaraf ettilerse
de daha sonra mülükü't-tavaife son vererek Endülüs'ü kendi hakimiyetleri altına alma yoluna gittiler. Sırasıyla Gır
nata, Meriye (Aimeria), Belensiye ve İşbf
liye'yi (Sevilla) ilhak ettikten sonra Eftasf topraklarına girdiler. ömer el-Mütevekkil Murabıtlar'a karşı Alfansa'dan yardım istedi; karşılığında da Üşbüne ve
Şenterneriye el-Garb (Santa Maria de Algarve) şehirlerini vermeyi teklif etti. Ömer
ei-Mütevekkil'in bu davranışına kızan Batalyevs halkı Murabıtlar'a haber göndererek şehre hakim olmalarını istediler.
Murabıt kuwetleri Ömer el-Mütevekkil'in mukavemetine rağmen şehre girmeyi başardı. Ömer el-Mütevekkil ve iki
oğlu yakalanarak idam edildi. Diğer oğ
lu, ailesi ve adamlarıyla birlikte Kastilya
Krallığı'na sığındı ve bir süre sonra da
Hıristiyanlığı kabul etti. Böylece Eftasfler hanedam yıkılmış oldu (487 1 1094 veya 488 / I 095)

EFTASi EMiRLERİ
Abdullah b. Mansür (İbnü'l- Eftas)
413 (1022)
Muhammed el-Muzaffer
437 (1045)
Yahya ei-Mansür
460 (1068)
ömer ei-Mütevekkil
460-488 (1068-1095)

Eftasf emirleri, karşılaştıkları birçok
iç ve dış probleme rağmen ilmi ve edebi faaliyetleri ihmal etmediler. Özellikle
Muhammed el-Muzaffer ve Ömer el-Mütevekkil dönemlerinde Batalyevs en meş
hur şair ve edipterin durağı oldu. Bunların başında ünlü şair İbn Abdün ile Ebü
Bekir, Ebü Muhammed ve Ebü'l-Hasan
adlı üç kardeş gelir. Bizzat Muhammed
el-Muzaffer de asrının önde gelen edip
ve şairlerinden olup çeşitli konuları ihtiva eden el-Mu?-afferf adlı elli ciltlik bir

EGELi, Vasfi
eseri olduğu rivayet edilir (E/ 2 !ing ı. ı .
242) . Ayrıca Endülüs'ün en meşhur fakihlerinden olan Ebü'l-Velid el-Baci de
Eftasiler döneminde yetişmiştir.
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mar olarak mezun oldu. Vakıflar İdare
si 'nin Fen Heyeti 'nde görevli son dönem
mimarlarından Ali Tal'at. Ahmed Kemaleddin ve Mehmed Nihad beylerin yanın
da çalışarak bilgi ve tecrübesini arttırdı.
Yüz elli yıldan fazla bir süreden beri yabancı veya Osmanlı tebaası hıristiyan mimarların hakimiyetine karşı XIX. yüzyıl
sonlarında başlayan yeni Türk mimari
akımına Vasfi Egeli de katıldı. Klasik mimari üslübunu yeni binalarda yürütmeye çalışan Kemaleddin Bey'in büyük etkisi altında kaldı. Evkaf Nezareti'nin Fen
Heyeti'nde başladığı ilk görevi. I. Dünya
Savaşı ' nın çıkması ile kesintiye uğradı ;
askere alınan genç mimar Harbiye Nezareti 'nin harita şubesinde görevlendirildi. Terhisinden sonra tekrar Vakıflar'da
ki görevine döndü.
Vakıflar İdaresi elemanı olarak bütün
mesaisini eski eserler üzerinde yoğun
laştıran Vasfi Egeli. bu teşkilatın başın
daki Mehmed Nihad Bey'in emekli olması üzerine istanbul Vakıflar başmimarlı
ğına yükseldi. Bir taraftan da istanbul
Eski Eserleri Koruma Encümeni'nde Vakıflar'ın temsilcisi olarak toplantılara katıldı. Bir görüş ayrılığı yüzünden Vakıf
lar İdaresi 'nden 1945 yılında emekli oldu. Vasfi Egeli, 1955-1960 yıllarında istanbul tarihine "Menderes istimlakleri"
olarak geçen düzenleme ça lışmaları sı
rasında Eyüp Camii ve çevresinin tanzimi işini üstlendi. Bu tarihi semtte yoğun biçimde bulunan vakıf eserleriyle
türbe ve mezarların tesbiti. çoğu son derece harap ve bakımsız halde bulunan
tarihi eserlerin kurtarılması için projeler
yapmaya çalıştı. Fetih Derneği çerçevesi içinde kurulan istanbul Enstitüsü'nün
şeh i reilik ve mimari kolunun umumi katipliği görevini de yürüttü 1I 957) Eyüp'teki çalışmaları sırasında hastalandı , iki
yıl kadar süren bir rahatsızlık döneminden sonra 1O Nisan 1962'de öldü ve Zincirlikuyu Mezarlığı ' na defnedildi.

Cumhuriyet döneminin
neo- klasik anlayışa sahip
mimarların dan.

Ali Vasfi Egeli. Mabeyinci ömer Lutfi
Bey ile Seher Hanım'ın oğlu olarak istanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. İda
di öğreniminden sonra Sanayi-i Nefise
Mekteb-i Alisi'ne (günümüzde Güzel Sanatlar Akademisi- Mimar Sinan Üniversitesi) devam etti ve buradan 1913'te mi-

Vasfi Egeli'nin klasik Türk mimarısı
üslübuna bağlılığını gösteren küçük bir
eseri, istanbul'da Anadolu yakasında Feneryolu'nda 1947 yılında yapmış olduğu
mesciddir. Küçük ölçüde bir yapı olan
bu mescidden önce Şişli meydanında inşası tasarlanan büyük bir caminin projelendirilmesi ve yapımını da üstlenen
Vasfi Egeli, hayatının en önemli eseri
olan bu ibadet yerini tamamiayabilmek
için olağan üstü bir gayret gösterdi. Klasik dönem Türk mimarisiyle süsleme sanatının bütün elemanlarını ku llanarak
dini mimariyi eski esasları içinde yaşat
maya çalışması modern mimari akımının
taraftarlarınca tenkit edilmesine rağ
men bu büyük eserini istediği ve tasarladığı gibi bitirdi 1ı 949) Cami'nin açılış
töreni münasebetiyle bir makale yazan
sanat tarihçisi Albert Gabriel eser hakkındaki görüşlerini şu şekilde ifade eder :
" ... Eserini bitaraf bir gözle incelemek
zahmetine katlanacak herkesin teslim
edeceği gibi ben de onun usta bir mimar olduğunu söyleyebilirim" . Gabriel
yazısında. Vasfi Egeli'nin malzemenin
kullanımında ve teknik hususlardaki üstün yete neğini vurgu la d ı ktan sonra bu
caminin eskinin tam bir taklidi veya kopyası olmadığını da bilhassa belirtir.
Egeli'nin yapmayı tasarladığı ikinci büyük eser, Pakistan'da bu ülkenin kurucusu olan Muhammed Ali Cinnah (ö ı 9481
için inşa edilmesi düşünülen muhteşem
türbe idi. Ancak bu proje gerçekleşme
miş , söylendiğine göre bazı politik sebeplerle inşaat İngiliz mimarı Raglan Squire'e havale edilmiştir.

(1890-1962)

L

Projesi Va sfi Egeli tarafindan hazırlanan Muhammed Ali
türbesinin ma keti (S. Eyice fo togra f a rş ivi)

Cinnah ' ın

istanbul'daki vakıf eserlerinden birço1930-1940 yılları arasındaki restorasyonlarını da Vasfi Egeli gerçekleş
tirmiştiL Bunların başında, o yıllarda son
derece harap halde bulunan Mimar Siğunun

Vasfi
Egeli
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