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Konya ile Sille arasında 
Mevlilnil'nın ziyaret ettiği 

bir Ortodoks Bizans manastırı. 
L _j 

Türk-İslam tasawuf tarihinde Deyri
eflatun olarak adı geçen bu manastır. 
cephesi açık renkte tabii kaya içine oyu
larak yapılmış olduğu için halk arasın
da Akmanastır diye tanınmıştır. Selçuk
lu kaynaklarındaki Deyrieflatun. yani 
"Platon'un manastırı" adı ise Konya'da 
Türk devrinde de çok yaygın olan İlkçağ 
felsefesinin temsilcisi Platon'un (Eflatun ) 
hatırası ile ilgilidir. Ewelce görülerek 
kopyası alınan Rumca kitabesine göre 
Akmanastır, 1 067 yılında Markos adın
da bir keşiş tarafından Spilaiotissa. ya
ni "Mağara Meryemi" adına kurulmuş
tur. Bu manastır esasında. aslen Kon
yalı olup, lll-IV. yüzyıllarda yaşamış ve 
Filistin'de Beytüllahm (Betlehem) dışın

da dağlık ve çorak bir yerde su bularak 
bir manastır kurmuş ve ölünce oraya 
gömülmüş olan aziz Hagios Khariton adı
na yapılmıştı. Bir süre sonra oradan göç 
eden keşişlerin Konya yakınında Akma
nastır' ı kurdukları ve bu sebeple 1 067 
tarihli kitabenin de bir tamir veya ge
nişletmeye işaret ettiği tahmin edilmek
tedir. Bu dini tesisin ilk nüvesi IX-X. yüz
yıllarda kurulmuş olmalıdır. Akmanas
tır'da bulunan ikinci Rumca kitabeden 
ise, buradaki kilisenin Mağara Merye-

mi'ne ithaf olunduğu ve Bizans impara
toru ll. Andronikos ile Selçuklu Sultanı 
Keykavus'un oğlu Sultan ll. Mesud'un 
saltanatları sırasında . patriklik maka
mında Gregorios varken. 1289 yılında 
keşiş Mattheos ile Higoumenos (manas
tırın başrahib i) tarafından tamir ve tez
yin etiirildiği anlaşılmaktadır. Yine bu
rada. bu tamiri yaptıran keşiş ve başra
hip Mattheos'un 1298 tarihli mezar ta
şı kitabesi de bulunmuştur. 

Ewelce manastırın avlusunda bulu
nan ve Selçuklu sandukaları biçiminde 
olan bir mezarın üstündeki kitabede. bu
rasının. 1297'de ölen Bizans imparator
ları soyundan İoannes Komnenos Mav
rozomes'in tarunu ve İoannes Komne
nos'un oğluna ait bir mezar olduğu ya
zılıdır. Bazı araştırmacılar (Hasluck) ôlü
nün adını Mikhael Emir Arslanes olarak 
okumuşlar. bazıları (Wittek) ise Mikhael 
Amiras Olanes şeklinde açıklamışlardır. 
Bu sonuncu çözümü daha sonra değiş
tiren Wittek. Amiras Olanes (Emir ağianı 

veya oğlu) şeklindeki açıklamanın doğru 
olmayıp bunu "Emir'in arslan oğlu " şek

linde anlamanın daha doğru olacağını 
ileri sürmüştür. Şimdi Konya Müzesi'nde 
bulunan bu mezar taşının. Bizans im
parator soyundan olduğu halde Selçuk
lu hizmetine giren ve hayatının sonun
da Akmanastır'a keşiş olarak çekilen 
Emir İoannes Komnenos'un yine hıristi
yan olarak ölen oğluna ait olduğu ke
sindir. 

İbn Bibfnin Selçuklular tarihinde. Sul
tan Alaeddin Keykubad'a ( 1219-1237) kar
şı bir komployu haber verdiği için ken
disine beylerbeyilik verilen ve hüküm
ctarın sadık bendelerinden olan bir Emir 
Komnenos'tan bahsedilir. Akmanastır'a 
1297'de defnedilen Mikhael. Sultan Gı
yaseddin Keyhusrev'in (ı 192- ı ı 96) Bi~ 

zans'a sığındığı sırada yanında misafir 
olup kızıyla evlendiği ve sonra berabe-
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rinde Konya'ya getirdiği kayınbabası 

Mavrozomes'in ailesine mensup bir ki
şidir. Yani bu mezar meşhur Mavrozo
mes veya Komnenos'a ait değil. sadece 
onların hıristiyan olarak ölmüş bir to
runlarına aittir. 

Burada rastlanan diğer tarihsiz bir 
mezar taşında ise .. ... pek asil kişiler

den ... pek ulu zatın oğlu Akhi. .. "nin yat
tığı ifade olunmaktadır. Rumca bir ki
tabede "Ahi" adında soylu bir hıristiya
nın anılması da şaşırtıcıdır. Önce Sille'ye 
götürülen, sonra Konya Müzesi'ne taşı 

nan bir başka mezar taşı. 1301'de ölen 
Nikollaos oğlu Abraam·a aittir. Böyle
ce Akmanastır'ın Selçuklu devrinde bü
yük bir Hıristiyanlık merkezi olarak ya
şadığı ve hatta Türkler'in hizmetimi gir
miş , ancak dinlerini muhafaza etmiş Bi
zanslılar'ın burada gömüldükleri anla
şılmaktadır. 

Bu manastırın Türk tasawuf tarihin
de de ayrı bir yeri vardır. Ahmed Efla
kfnin Menôkıbü'l- 'ôrifi'n 'inde anlatıldı
ğına göre. Deyrieflatun'un başrahibi bü
tün ruhannerin ileri gelenlerinden yaşlı 
ve engin bilgili bir kişiydi. Eflakfnin ri
vayetine göre. Mevlana Celaleddin bir 
gün bir dağın eteğinde bulunan bu ma
nastıra gelerek burada içinde soğuk su 
çıkan mağaranın (ayazma) dibine kadar 
inmiş, yedi gün yedi gece o soğuk su 
içinde oturmuş. sonra kendisinden geç
miş bir halde dışarı çıkıp geri dönmüş
tür. Yine Eflakfye göre. Mevlana ' nın to
runu Ulu Arif Çelebi de arkadaşları ile 
Akmanastır' a gelir. çok bilgili ihtiyar baş
rahip ile sohbet edermiş. Bir gün baş
rahip onlara · Mevlana'nın kerametierini 
anlatarak ..... Onun candan bir kulu ol-
duğunu ... .. söylemiş ve islam dininin yü-
celiğini gösteren bir menkıbesini anlat
mıştı. Mevlana'nın içinde itikafa çekildi
ği bu ayazma Selçuklu devrinde müslü
manlar tarafından ziyaret yeri haline gel
diğinden, manastırda bir de mescid ya
pılmış ve buraya vakıflar bağışlanmıştı. 
Manastır. Kurtuluş Savaşı'na kadar Rum
lar tarafından yaşatılmış. 1923'te bo
şaltıldıktan sonra hızla harap olmuş, 

önündeki ek binaları yıkılıp ortadan kal
dırılmış, sadece kaya içine oyulmuş kili
sesi. bir şapeli ve bazı hücreleriyle için
de su bulunan kuyu kalmıştır. 1964'te 
ise burası askeri depo olarak kullanılı
yordu. Halen askeri bölge içinde bulun
maktadır. 

Ewelce belki taş ocağı olarak kulla
nıldığı için, kilise ve hücreler düz bir sa
tıh halinde kesilmiş bulunan bir yama-
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cın içine sıra halinde oyulmuştu; bunun 
önündeki düzlük ise 1923'e kadar ma
nastırın iç avlusu vazifesini görmekte 
idi. Düzlüğün diğer yanında ise boydan 
boya kagir yapılı ek binalar uzanıyordu . 

Dört payeli haç biçiminde oyulan kilise
nin duvarlarında önceleri muhtemelen 
fresko resimler de vardı. Fakat 1964'te 
duvarlar tamamen çıplak haldeydi ve 
mescidin izine rastlamak da mümkün 
olmamıştı. Bu belki, bir kısmı ayazma
nın üstünde olan kagir ek binada idi. 
Akmanastır. esasında bir Bizans dini ku
ruluşu olmakla beraber Selçuklu tari
hi ve islam tasawufu ile sıkı bağlantı
sı olan bir eser hüviyetini kazanmıştır. 
Akmanastır aynı zamanda Selçuklu dev
rinde Hıristiyanlığa karşı gösterilen ge
niş müsamahayı da vurguluyordu. 
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AKMANSÜ, Halid 

(bk. DADAYLI HALiD BEY). 
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Akmedrese'nin avıusu ve ana evvanı 

re eğitim yapmak üzere vakfedilmiştir. 
Medresenin evkafı arasında Niğde be
desteni, buna bitişik han, Meydan ma
hallesinde çifte hamam. birçok dükkan. 
arazi, değirmen. bağ vb. bulunmaktadır. 

Akmedrese ortası avlulu. çift katlı 

medreselerin en güzellerindendir. Cep
hesinin ortasını yüksek ve çok zengin 
biçimde işlenmiş mermerden bir taçka
pı süsler. Üst kat bu cephede kaş ke
merli ikiz pencereler halinde dışarı açıl
mıştır. Ancak geç devirlerdeki bir ta
mirde bu zarif pencereler bozularak yer
lerine düz pencereler yapılmış ve dışarı
dan üst kata çı kışı sağlayan merdiven
ler ilave edilerek cephenin ahengi bo
zulmuştu. Fakat Türk mimarisinde bir 
yenilik olan bu ikiz pencereli galeri son 
yıllarda yeniden eski biçimine dönüştü
rülmüştür. Payelerle yapılmış bir reva-
kın çevirdiği avlunun bir tarafında yaz
lık büyük mescid eyvanı vardır. Alt kat
ta tonozlu on hücre ile büyük eyvanın 
iki yanında kubbeli birer mekan yer alır. 
Üst katta içten merdivenle ulaşılan ve 

1 
1 cephedeki ikiz pencereleri sayesinde ha-

vadar bir cihannüma • biçiminde olan 
iki mekandan başka revakların gerisin-
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AKMEDRESE 

Niğde'de 

Karamanoğulları devrinde yapılmış 
bir medrese. 

_j 

ilk yapıldığında büyük ihtimalle muh~ 
teşem taçkapısının ve taşlarının beyazlı
ğından dolayı Akmedrese olarak adlan
dırılan bu değerli sanat eseri, kitabesi
ne göre 812'de (1409-10) Karaman beyi 
Alaeddin'in oğlu Alaeddin Ali Bey tara
fından yaptırılmıştır. istanbul'da Topka
pı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulu
nan vakfıyesi Rebiülewel 818'de (Mayı s 

1415) tertip ve bir yıl sonra tasdik edil
miştir . Bu vesikaya göre medrese o za
man Yuğutaş denilen mahallede inşa 

edilmiş, Hanefi ve Şafii mezhebine gö-
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. de tonozlu sekiz hücre vardır. Buradan 
iki merdiven, kubbeli mekanların üstün
den medresenin damını teşkil eden taş 
döşeli terasa çıkışı sağlıyordu. 

Akmedrese'yi yaptıran Ali Bey'in ne
rede öldüğü ve kabrinin nerede bulun
duğu bilinmiyor. Medresenin eyvan mes
cidinin iki tarafındaki kubbeli mekan
lardan birinin kışlık dershane-mescid ol
duğuna, diğerinin ise bazı benzerlerin
deki gibi banisinin türbesi olarak düşü
nüldüğüne ihtimal verilebilir. Taçkapının 
itinalı ve çok zengin süslemesine karşılık 
diğer kısımlarda büyük bir sadelik ha
kimdir. Fakat burada da ince bir zevk 
mahsulü halinde taş üzerine oyma süs
lemeler görülür. Akmedrese halen mü
ze olarak kullanılmaktadır. 
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AKMERCAMİİ 

Kahire'de 
FAtımiler devrine ait cami. 

_j 

Kitabesine ve kaynaklara göre 519 
( 1125) yılında Halife Emir E bO Ali el
Mansor zamanında Vezir Me'mOn el-Ba
taihi tarafından yaptırılmıştır. iki soka
ğın kavşağında köşeyi dolduracak suret
te inşa edilen camiyi, 799'da (1396-97) 
Sultan Berkuk'un veziri Emir Yelboğa b. 
Abdullah iç avluda şadırvan ve bir mi
nare ilave ederek tamir ettirmiş, ayrıca 
nakışları, mavi renk ve altın yaldızla bo
yatmıştır. Minare 1412'de bir daha yeni-


