
ERDEM, Hasan Hüsnü 

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 



hükümdar olduğu ve Erdeşir'in yaklaşık 
242 yılı Şubatında öldüğü anlaşılmakta
dır (Efr., ll, 374). 

Erdeşir hakkında kaleme alınan milli 
ve hamasi duygularla yüklü Karname -i 
Erdeşfr-i Babekan adlı mensur destan 
günümüze ulaşmıştır. Erdeşir ve halef
leriyle ilgili olayları esas almakla birlik
te tarihi nitelikten çok destan özelliği 

taşıyan eser SasanTier'in son dönemin
de (VI yüzyı l ) telif edilmiştir. İran destan 
edebiyatında önemli bir yeri olan Kar
name-i Erdeşir-i Babekôn, Firdevsi'nin 
Şahname'sinin Erdeşir ve diğer Sasani 
padişahları hakkındaki bölümünün he
men hemen tamamına kaynak teşkil et
miştir . Böylece Şahname kahramanları 
arasına da giren Erdeşir özellikle Fars 
edebiyatının tarihi- efsanevi şahıslar kad
rosunda yerini almıştır. Pehlevice yazı
lan ve birkaç defa orüinal metniyle ba
sılan eser (Tahran 1309 hş., 1317 hş., 1332 
hş.) ayrıca Mahmüd Cevad Meşkür'un 
Farsça (Tahran ı 329 hş.l. T. Nöldeke'nin 
Almanca (Göttingen ı 879) ve Darab Des
tür Peshata n Sancana ·nın İngilizce ve 
Gucerati tercümesiyle ( Bombay ı 896) bir
likte yayımlanmıştr. 
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ERDİSTAN CUMA CAMii 

İran'ın 
Erdistan şehrinde bulunan 

Selçuklu camii. 
_j 

Selçuklu cami mimarisinin en önemli 
örneklerinden biri olup ana şeklini XII. 
yüzyılda almıştır. iran. Orta Asya ve Hin
distan'da geleneksel bir yeri olan dört 
eyvanlı cami tipinin gelişmesinde önemli 
bir merhale teşkil eder. Değişik inşa saf-

Erd istan 
Cuma Camii'nin 
güney 
eyvanı

ira n 

haları gösteren caminin bulunduğu ke
simde önceleri bir Sasani ateşkedesinin , 

daha sonra da Abbasi devrine ait bir ca
minin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 

Caminin ana ibadet mekanını meydana 
getiren esas mescid kısmı X. yüzyılda ya
pılmış kubbeli bir bina idi. Fakat Selçuk
lu mimarisinde gerçekleştirdiği önemli 
değişikliklerle çığır açan Zeware Cuma 
Camii'nin 1135-1136 tarihinde inşa edil
mesi üzerine. Erdistan'ın 1 S km. uzağın
da ortaya konan bu dört eyvanlı plana 
göre yeniden yapılmıştı r. Eski Gazneli 
cami planı ile medrese, kervansaray ve 
ribatlarda rastlanan dört eyvanlı plan ti
pini bir araya getiren bu yeni plan Sel
çuklu muhitinde büyük bir beğeni gör
müştür. 

Erdistan Cuma Camii'nin, içinde bu
lunan kitabelerden dört eyvanlı şeklini 
11 58-1160 tarihleri arasında aldığı ve 
bu çalışmaların Ebü Tahir b. GalT b. Ah
med adlı bir kişi tarafından üstat (mi
mar) Mahmud İsfahani'ye yaptınldığı öğ
renilmektedir. Yine mevcut kitabelerden 
anlaşıldığına göre caminin kuzey eyva
nında Safevi Hükümdan ı. Tahmasb dev
rinde önemli bir tamiratla bazı değişik
likler yapılmıştır (ı 5 39). 

Bina geleneksel dört eyvanlı cami pla
nına tam anlamıyla uygun inşa edilmiş 
olup ortadaki kareye yakın dikdörtgen 
avlunun etrafında yer alan eyvanlarla 
bunların aralarında bulunan daha küçük 
mekanlardan ve ana ibadet mahallinden 

Erdistan 
cuma Camii'nin 

m ih rabı il e 
kubbeli 

mekandaki 
süslemeler 

ERDİSTAN CUMA CAMii 

meydana gelmektedir. Derin ve yüksek 
kıble eyvanından girilen ve kare planlı 

olan ana ibadet mekanı, içeriden köşe
lerdeki üç dilimli tromplarla geçilen 7.45 
m. çapında bir yarım küre kubbeyle, dı
şarıdan ise sekizgen bir kasnak üzerin
de bu kısmın önemini gösterecek şekil
de yükselen bir sivri kubbeyle örtülüdür. 
Bu kısımdan. payelerle taşınan ve ayriı 
zamanda kubbeyi de destekleyen kemer
Ierin altındaki birer açıklıktan ibadet me
kanının yan kanatiarına geçilmektedir. 
Avlunun etrafındaki iki katlı yan kısım
ların ortalarında bulunan ve onların iki 
misli yüksekliğinde olan eyvanlar ihti
şamlı bir görünüme sahiptir. Bu eyvan
Iardan kuzeydeki Suffe-i Safa. batıdaki 
Suffe-i İmam Hasan ve doğudaki Suffe-i 
Emir Cümle adlarıyla anılmaktadır. 

önemli kısmı ana ibadet mekanında 
ve kıble eyvanını örten tonoz üzerinde 
korunmuş bulunan orijinal süslemeler 
XII. yüzyıl Selçuklu anlayışına uygun özel
likler göstermektedir. Süslemelerin esa
sını oluşturan stukolar, değişik bitkisel 
motifler kadar çeşitli hat örnekleri de ih
tiva etmektedir. Tezyinata, kıble eyvanı

nın tonozunda yarım palmet geçmeleri, 
kubbeli kısmın içinde ise bitkisel motif
ler arasında yer alan küfi, nesih ve sü
lüs yazılar hakimdir. Bu yazılar daha çok 
kubbenin altına gelen kısımda ve yan 
kanatlara açılan geçitierin kemerlerinde 
bulunmaktadır. Kubbeli mekanın içinde 
ayrıca Selçuklu tarzı bir tuğla süsleme
ciliği de görülmektedir. XII. yüzyı l sanat 
zevkini çok güzel aksettiren mihrap daha 
sonra İlhanlılar devrinde tamir edilmiştir. 
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