
ya'ya kesin olarak bağladı. Aynı anlaş
ma gereğince Romanya Erdel'de yaşa
yan Macarlar'a kültür özerkliği vermeyi 
de kabul etti. Bu arada Alman asıllı olan 
ve Erde!' de çok eski tarihi geçmişleri bu
lunan Saksonlar {Romence Saş i) dağıtıl

dı. Önemli bir kısmı Almanya 'ya yerleş
ti. az bir kısmı yerinde kalabildL Roman
ya'nın komünist rejimi bilhassa Nicolae 
Ceauşescu devrinde. Erdel'de sayıları ha
len 2 milyon civarında olan Macarlar'a 
verilen kültürel hakları yok etmekle kal
mayıp Macar veya Sakson adı taşıyan 

şehir ve yer isimlerini zorla Romenleştir
di. Cluj'da bulunan Macar Üniversitesi 
kapatıldı ve Macarca verilen dersler kal
dırıldı ; Macar mahalleleri yıkıldı. Bura
daki Macarlar'ı ülkenin diğer kesimleri
ne dağıtma yolları arandı. Bu arada Ma
carlar'ın Erdel'de tarihi izlerini yok et
mek için Ceauşescu "köylerin sistem
leştirilmesi " kampanyasını başlattı. Bu 
kampanyanın görünürdeki amacı modern 
ve sistemli ziraat şehir ve kasabaları kur
maktı. Böylece yüzlerce yıllık tarihleri 
olan köy evleri, anıtlar ve kiliseler yıkıla
rak tarım alanı haline getirilecekti. Köy
lüler ise alelacele inşa edilen çok katlı 

binalara yerleştirilerek " şehirleştirilmiş 

ziraı proletarya " olarak çalışacaklardı. 

Bu plan uyarınca Macar köyleri ve şehir
leri yok edilecek ve Macarlar da Romen
leştirilecekti. Bunun ülkenin her tara
fında yapıldığını göstermek için önce 
Eflak'taki Romen köylerinden uygula
maya geçildi. Fakat Macarlar'a olduğu 
gibi başka azınlıklara karşı da tatbik 
edilmek istenen Romenleştirme siyase
ti büyük bir tepkiye yol açtı. Macarlar 
yer yer direnişe geçti; nihayet Timişoa
ra'da bir Macar papazın idaresinde bu 
direniş rejim aleyhine bir isyana dönüş
tü. Ardından da 1989'da Ceauşescu ve 
onunla birlikte Romanya'nın komünist 
rejimi yok oldu. Bugün Erdel ' de bulu
nan Macarlar siyası bir parti kurarak 
kendilerine eskiden vaad edilmiş kültü
rel ve idari muhtariyeti elde etmek için 
çaba göstermektedir. 

Günümüzde Transilvanya Romanya'
nın en gelişmiş ve marnur bölgesidir. 
Hatta bazı Erde! şehir ve köyleri Maca
ristan ve Avusturya köylerinden aşağı 
kalmamaktadır. Romanya endüstrisinin 
önemli bir kısmı burada bulunmaktadır. 
Ayrıca Romanya ' nın önde gelen birçok 
yazar. düşünür ve sanatkarı Erde!' den 
çıkmıştır. Bugünkü siyasi tablo çerçeve
sinde buranın ileride birtakım önemli 
gelişmelere sahne olacağı şüphesizdir. 

BİBLİYOGRAFYA: 
Selaniki. Tarih lipşirlil. bk. indeks ; Peçuylu ib

rahim. Tarih, ı , ı 08, 228, 434, ayrı ca b k. tür. yer.; 
ll , 300·308, ayrıca bk. tür.yer.; Katib Çelebi, Fez· 
leke, 1· 11 , tür. yer.; Evliya Çelebi, Seyahatname, 
VI, 3· 1 03 ; Naima. Tarih, VI, 302, 358 vd.; Silah
dar. Tarih, 1, ı 93, 212, 214, ayrıca bk. tür. yer. ; 
s. Laszl6, Erde Iy es a Porta, 1 567· 7 578, Buda· 
pest 1862; A. Szilady - Al. Szi lagyi, Törökmag· 
yarkori allamokmanytar, I·VII , Budapest 1868· 
72; F. Salamon. Ungarn im Zeitalter der Tür· 
lcenherrscha{t, Leipzig 1887; N. lorga, lstoria 
Romani/or din Ardeal şi Ungaria, 1·11 , Bucha· 
rest 1915 ; a.mlf., lstoria Romanil or, Bucharest 
1936·39; A. Veress. Documente priuitoa re la 
istoria Ardealu /ui, Moldouei şi Tarii Romaneş· 

ti, I·XII, Bucharest 1929·38; Akdes Nimet Ku
rat. Peçenek Tarihi, istanbul 1937, tür. yer. ; A. 
Decei, Contributions a /'etude de la situa tion 
politique des Roumains de Transiluanie au 
XIII. et au XIV. siec/e, Buchares t ı940; a.mlf. -
M. Tayyib Gökbilgi n. "Erde!", iA, IV, 293 · 306; 
a.mlf.ler .. "Erde!", E/ 2 !ing). ll , 703· 705; Keith 
Hitchins. The Rumarıian Nationa l Mouement 
in Transiluania 1780·1848, Cambridge 1969; 
Documente Priuind Reuo/utia de la 1848 in 
Tarile Romane, Transiluania, 1·111, Bucharest 
ı 982; Erde Iy Törtenete (n ş r . Makkal Laszlo -
Mocsy Andrasl. 1· 111 , Budapest 1986; Rasonyi. 
"Ortaçağda Erdel'de Türklüğün izleri", TTK 
Belleten, ll 1 5·6 ( 19381. s. ı 07 ·1 22; İ. Hakkı 
Uzunça rş ılı , "Ekos Barçkay'ın Erde! Krallığı
na Tayini Hakkında Birkaç Vesika", a.e., VII / 
27 ( 1943), s. 361· 377 ; M. Tayyib Gökbilgin. 
"XVII. Asır Başlarında Erde! Hadiseleri ve 
Bethl en Gabar'un Beyliğe İntihabı", TO, sy. 
ı (19491. ı ·28 . r:;;;:ı 

IMI KEMAL KARPAT 

L 

ERDEM, Hasan Hüsnü 

{1889 · 1974 ) 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
altıncı Diyanet İşleri başkanı. 

_j 

1 O Zilkade 1306' da (8 Temmuz 1889) 
Akseki'nin Sadıklar köyünde doğdu. Ba
bası müderris Sadık Efendi'dir. İlk öğre
nimini doğduğu köyde yaptı ve babasın
dan da Arapça ve mantık ilimlerini oku
du. Tahsiline bir müddet Konya ' da de
vam ettikten sonra İstanbul'a giderek 
fetva emini Muğlalı Ali Rıza Efendi ve 
Fatih dersiamı Bayındırlı Mehmed Şük
rü Efendi'nin derslerine devam edip ica
zetname aldı 1 19 12). Ardından Darülfü-

Hasan 

Hüsnü 

Erdem 
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nun Ulüm-i Aliyye-i Dlniyye Şubesi'ne gir
diyse de bu bölümün kapatılması üze
rine üçüncü sınıfına nakledildiği Darül
hilafe Medresesi all kısmını tamamladı 
1 1916). Ayrıca ruüs mülazemeti imtiha
nını birineilikle kazandı ve sonraları Med
rese-i Süleymaniyye adını alan Medrese
tü'l-mütehassısln'in fıkıh ve usül-i fıkıh 
bölümünden de mezun oldu. Dört mez
hebe göre karşılaştırmalı olarak hazır

ladığı "Ahkam-ı Rada' " adındaki çalış

ması müderrisler meclisince birinciliğe 

layık görülerek kendisine istanbul mü
derrisliği ruüsu verildi 1 19 18). 

1920'de memuriyet hayatına dersiam
lıkla başlayan ve ardından Antalya Darül
muallimln'i ile Mekteb-i Sultanisi 'nde din 
dersleri muallimliği yapan ( 1920- 1922) 

Erdem'in bu görevi süresince özellikle 
Milli Mücadele'yle ilgili vaaz ve hutbe
leri halk üzerinde büyük bir tesir yaptı. 
Bu vaaz ve hutbelerden bazıları Antal
ya'da Tenvir ve Yeni Hayat gazetele
rinde yayımlandı. Ayrıca 1922 yılının ra
mazan bayramında Ankara Hacı Bayram 
Camii 'nde vermiş olduğu vaaz. Ankara 
gazetelerinden Hakimiyet-i Milliye ile 
Öğüt'te hakkında övgü dolu yazıların 
yayımianmasına sebep oldu. Daha son
ra sırasıyla Ankara Darülhilafet Medre
sesi fıkıh ve Mecelle müderrisliği ve mü
dürlüğü ile Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti 
Tedrlsat Heyeti azalığı ( 1922-1924), An
talya Orta, Lise ve İmam- Hatip Mekte
bi 'nde Türkçe, terbiye, ruhiyat, içtimai
yat, din ve meslek dersleri muallimliği 
( 1924-1937). din derslerinin kaldırılması 
üzerine Antalya Orta Mektebi. Antalya 
Lisesi ve Isparta Ortaokulu Türkçe öğ
retmenliği 1 1931-1944), Diyanet İşleri Re
isliği Müşavere Heyeti azalığı ve reisliği 

( ı 944- 196 1) yaptı. Ayrıca bu son görevi 
sırasında Ankara Üniversitesi ilahiyat 
Fakültesi 'nde tefsir dersleri verdi ( 1952-

1959). Ömer Nasuhi Bilmen'in emekliye 
ayrılmasından sonra Diyanet İşleri baş
kanlığına getirildi 1 1961- 1964) Burada 
yaptığı en önemli hizmet, başkanlığın 

kuruluş ve görevleri hakkında bir kanun 
hazırlatması ve tekamül kursları açtırma
sıdır. 1964'te emekliye ayrıldıktan son
ra 1966 yılında on ay kadar Diyanet İş
leri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 
üye li ği de yaptı. Erdem 20 Ağustos 197 4 
tarihinde vefat etti ; kab ri kendi köyün
deki aile kabristanındad ır. 

Eserleri. 1. Ebedi Risô.let (Ankara 1948, 

1962). Abdurrahman Azzam ' ın er-Risô.
letü'l-l].ô.lide adlı eserinin tercümesidir. 
2. Riyô.zü's-salihin ve Tercemesi (1-1 11. 
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Ankara ı 949). Nevevi'ye ait eserin tercü
mesi olup ilk iki cildini Kıvamüddin Burs
lan'la birlikte. son cildini yalnız başına 
hazırlamıştır. Eserin daha sonra on beş 
civarında baskısı yapılmıştır. 3. İlahi Ha
disler (Ankara ı952). Abdürraüf ei-Mü
navi'nin el - İtly.iifatü 's -seniyye bi'l- ef:za
dfşi'l- ~udsiyye'si esas olmak üzere çe
şitli eserlerden istifade edilerek derle
neo kutsi hadislerin tercümelerini içer
mektedir. Eserin çeşitli baskıları yapıl

mıştır (Ankara 1963, ı 982, 1985. 1987) 4. 
Kırk Kudsi Hadis (Ankara 1952). Ali ei
Kari'nin el-EJ:ıadfşü'l-kudsiyye'sinin ter
cümesidir (5 . bs, Ankara 1987). s. Berat 
Gecesi Hakkında Bir Tetkik (Ankara 
ı 953, ı 954, 1959). 6. Oruç ve Ramazan 
İbadetlerine Dair Yüzbir Hadis (Anka
ra 1954, 1956. ı 962). 7. Abdest Almanın 
Diş ve Göz Sağlığı Bakımından Öne
mi (Ankara 1963, 1982) Misvak kullanma
nın gereği ve faziletiyle ilgili hadisleri de 
ihtiva etmektedir. s. Riyazü's-salihin 
Hadislerinin Ravileri Olan Ashiib-ı Ki
ram'ın, Hadis İmamlannın Hal Tercü
meleri (Ankara ı 964). 

Bunlardan başka İslam-Türk Ansiklo
pedisi'nde 250 civarında biyografi mad
desi yazan Erdem'in henüz yayımlanma
mış bazı eserleri de vardır. 
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ERDEŞİR 
(~~)) 

(ö. 242) 

Sasani Devleti'nin kurucusu 
ve destan kahramanı hükümdar 

(226-240). _j 

Eski Farsça 'da (Avesta di li) Rtahşira 

Artaherhes. Orta Farsça'da (Pehlevi ) Ar
taşir ( ) Ardaşlr) şeklinde telaffuz edilen 
ve "kutsal padişah" (arde şeh r [haşsre] ) 
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manasına gelen bu isim üçü Ahameniler 
(m ö 559-330), üçü de Sasaniler (226-651 ı 

döneminde olmak üzere altı hükümda
rm adıdır. islam dünyasında bu hüküm
darlardan sadece Sasaniler devletinin 
kurucusu olan Erdeşir Erdeşir- i Babe
kan adıyla tanınmaktadır. Bazı kaynak
ların Erdeşir-i Ewel şeklinde kaydettik
leri bu hükümdarın hayatı hakkında ye
terli bilgi yoktur. EfsanevT bir kimlik ta
şıyan Erdeşir'in bir rivayete göre soy
lu bir Pers ailesine mensup olduğu ve 
istahr'ın Hir bölgesinde doğduğu ka
bul edilmektedir. Hanedana adını veren 
büyük babası Sasan istahr'da Anahita 
ateşkedesinin muhafızıydı: büyük anne
si Rambihişt de bir prens ailesinden gel
mekteydi. Babası Babek'in ise Fars ' ın Da
rabcird şehrinde askeri bir görevi vardı. 
Başka bir rivayete göre ise Sasan'ın Aha
meniler soyundan geldiğini öğrenen Ba
bek kızını ona vermiş, Erdeşir de bu ev
lenmeden dünyaya gelmiş, ancak Sasan 
ortadan kaybolunca Babek Erdeşir' in 
babası olarak kabul edilmiştir. 

Babek, istahr Kralı Gozihr'den Darab
cird Kalesi kumandanı Tirf'nin yerine Er
deşir'in getirilmesi sözünü alır. Tiri ölün
ce onun yerini alan Erdeşir hakimiyetini 
yaygınlaştırdığı gibi babasını da Gozihr'i 
devirmeye teşvik eder ve Gozihr'i devi
ren babası ile birlikte merkezi yönetime 
karşı ayaklanır. Ayaklanmanın başında 

istahr krallığı ortadan kaldırılır. Erdeşir, 
28 Nisan 224'te Medler ülkesinde (Med
ya) Hürmüzcan'da yapılan savaşı kazanır 
ve aynı yıl hükümdarlığını ilan eder. An
cak bazı kaynaklarda onun resmen 226 
yılında Medain 'de tahta çıktığı kabul edil
mektedir (E!r., II , 372). Part Hükümdan 
V. Arduvan'ı yendiği bu savaştan sonra 
" şahanşah" (şahıar şahı) unvanını alan Er-

Erdeşir'i 

tahtında 

otururken 
ve çevgan 
ovnarken 
gösteren 

iki minyatür 
(Firdevsf, 

Şlihna.me, 

ı() Ktp., FY, m. 1406, 

"'· 129', 128' ) 

deşir ' in bu zaferi ve diğer faaliyetleri o 
dönemin kitabelerine de yansımıştır. Er
deşir daha sonra Fars. HOzistan. Kirman'ı 
ele geçirmiş ve Partlar'ın mahalli hüküm
darlarıyla onlara bağlı olanları hakimiyeti 
altına almış. buralarda yeni şehirler kur
muş ve adına para bastırmıştır. 226-227 
yıllarında Part imparatorluğu'nun kuzey
batısında Hatra·yı alma teşebbüsü sonuç
suz kalmışsa da Part imparatorluğu'nun 

.doğusunda güçlenmiş ve birçok Part ileri 
gelenini kendine bağlamıştır. Kuşan ve 
Turan hükümdarları da Erdeşir'e bağlı
lıklarını bildirmişler, böylece Merv ve yö
resi Sasani imparatorluğu sınırlarına da
hil edilmiştir. Ayrıca güneybatıda Kuzey 
Arap sahilleri (Bahreyn) ele geçirilmiş, 

zamanla eski Roma ve Part sınırı Sasa
niler'in Romalılar'la kuzeybatı sınırı ol
muştur. 

Erdeşir ve varisleri, dışarıda Ahameni
ler dönemi siyasetini takip etmekle be
raber ondan daha iyi sonuçlar aldılar. 

Ülkede huzuru sağlamanın gerekli oldu
ğunu, saldırgan bir siyasetin sonuç ver
meyeceğini düşünen Erdeşir. ülkesini ge
liştirmek amacıyla HOzistan'da Erdeşir-i 
Hürre (bugünkü Gür Firüzabadl. Ram Er
deşir, Hürmüzd Erdeşir (SOku · ı -Ah vaz): 
Aşağı Mezopotamya'da Veh Erdeşir, Es
terabad Erdeşir (Kerh -i Miyşan) gibi ken
di adıyla anılan birçok şehir kurdu. Bu
nun yanında Zerdüşt dinini de canlan
dırmaya çalışan Erdeşir, Avesta ' nın göz
den geçirilip yeniden düzenlenmesini sağ
ladığı gibi taş kabartmalar ve kitabeler 
hazırlanması geleneğini başlattı. Ondan 
sonra gelen Sasani hükümdarları bu ge
leneği daha da geliştirdiler. Erdeşir' in 
ölüm tarihi kesin olarak belli değildir. 

Kaynaklardaki bilgilerden. oğlu ı. Şa

pOr'un onun sağlığında 12 Nisan 240'ta 


