
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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