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liJ OSMAN GAzi ÖzGüDENLi 

o MiMARİ. Erken dönemlerin mimari 
eserleri hakkında fazla bilgi bulunmayan 
İsfahan'ın çevresinde İslam öncesi döne
me ait anıtlara rastlamak mümkün de
ğildir. Bu tip yapılardan şehrin batısında 
tepe üzerinde kerpiçten yapılma bir ateş

kede ayakta kalmıştır. Şehrin Ahameni
ler devrinde önem taşıdığına dair bilgi edi
nilmekteyse de önemli gelişmenin Sasani 
döneminde olduğu anlaşılmaktadır. İsfa
han 'ın uzak geçmişine ait rivayetler, Ta-
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berek Kalesi'nin ilk banisi olarak Keykavus 
ve İskender isimlerini zikretmektedir. Fa
kat gerçek olan şehrin bir askeri üs ve or
dugah merkezi olma hususiyetidir. 

Abbasi Halifesi Ebu Ca'fer el-MansQr 
zamanında (754-775) İsfahan'ın etrafının 
surlarla çevrildi ği rivayet edilmekle birlik
te 912-913 yıllarında Büveyhiler'den Rük
nüddevle'nin şehri merkez edinınesi ve 
surla rı yaptırması kesin olarak bilinen ilk 
imar faaliyetlerindendiL Daha sonra Bü
veyhiler'den Fahrüddevle ile veziri Sahib 
b. Ab bad önemli imar faaliyetlerinde bu
lunmuşlardır. Sahib b. Ab bad'ın yaptırdığı 
cami bu devrin eserleri arasında yer alır. 
Samaniler. Abbasiler ve Gazneliler arasın
da el değiştiren İsfahan X. yüzyılda istik
rarsız bir dönem yaşamıştır. Xl. yüzyılın 
ilk yarısındaki karmaşa ortamının ardın
dan şehri KakQyller ele geçirmiştir. Bu dö
nemde Alaüddevle Muhammed'in şehrin 
imarında önemli bir rolü olmuş . 1037-
1 038'den başlayarak şehir yeniden imar 
edilmiştir. 

İsfahan , bir başşehir ve önemli bir yer
leşim merkezi olma hususiyetini Selçuklu
lar devrinde kazanmıştır. 1 042-1 043 'ten 
itibaren Tuğrul Bey'e tabi olan şehirde 
Selçuklular'ın tam hakimiyeti 1 051'de 
başlamış ve geniş bir imar faaliyetine 
sahne olmuştur. Özellikle Melikşah ve 
veziri Nizamülmülk'ün çalışma l arı çok 
önemlidir. Bu dönemden sadece şehrin 
içinde değil çevresinde de birçok mimari 
abide günümüze ulaşmıştır. 

Selçuklu devrinin en önemli yapısı İsfa
han Cuma Camii' dir. Daha önce Vezir Sa
hib b. Abbad'ın yaptırmış olduğu küçük 
bir caminin yerinde 1 080 yılında Vezir Ni
zamülmülk tarafından yaptırılan tuğla 
yapı güzel ve büyük bir kubbeyle örtü l
müştür. Burada görülen mihrap önünde 
geniş çaplı kubbe uygulaması, erken İs
lam mimarisinin klasik, basit ve çok des
tekli camiler mimarisinde önemli bir aşa
ma olduğu gibi Türkler'in dini yapı sana-
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tında bir kubbe hakimiyetine önem ver
melerinin de ilk örneklerinin başında 
gelir. Bunun kuzeyinde yer alan Tacül
mülk'ün inşa ettirdiği kubbeli yapı Haki 
Kümbeti adıyla da tanınmaktadır. Yapı 
kısa bir süre sonra dört eyvanlı aviulu hale 
getirilmiştir (bk. İSFAHAN CUMA CAMii) . 
Meydan-ı Köhne'de bulunduğu bilinen sa
ray ve öteki binalardan günümüze hiç
bir iz kalmamıştır. Diğer Selçuklu yapıla
rından olan 11 07 tarihli tuğla süsleme ve 
kOfi kitabeleriyle dikkat çeken Çihilduh
teran Minaresi, XVI ve XVII. yüzyıllarda 
son şeklini alan Mescid- i Ali yanındaki 
tuğla süslemeli ve kOfi kitabeli minare 
( Minare-i Ali), tuğla süslemeleriyle tema
yüz eden Ziyar Minaresi, sülüs ve kOfi ki
tabeleri, tuğla ve çini süslemeleriyle dik
kat çeken Sarban Minaresi. şehrin kuzey
doğusundaki Bersiyan Mescidi, İmamza
de İsmail Mescidi ve İmamzade Ahmed 
Türbesi ile Şehristan köyündeki Raşid
Billah Türbesi gibi eserler ilk mimari ör
neklerdir. 

Sultan Sencer devrinde başşehir olma 
özelliğini kaybeden İsfahan'da çıkan ayak
lanmalarta Haziran 1121'de önemli bir yı
kım geçiren İsfahan Cuma Camii yeniden 
tamir vetadil edilmiştir. Ayrıca Nizamül
mülk de sQfiler için bir hankah ve medre
se yaptırmıştır. Burada Melikşah ve Sel
çuklu hanedamndan bazı kişilere ait me
zar taşları bulunmaktadır. İsfahan Cuma 
Camii'nin kuzey ve güneyinde yer alan 
kümbetler de Selçuklu dönemine aittir. 

1194 'te Harizmşahlar'ın ve 1235-1236'
da Moğollar'ın eline geçen İsfahan, İlhanlı 
devrinde önemli bir gelişme göstermiş
tir. Şehir özellikle Olcaytu Han'ın ilgisiyle 
geniş bir imar faaliyetine sahne olmuştur. 
Olcaytu Han'ın İsfahan Cuma Camii'nde 
yaptırdığı tamirler ve özellikle caminin 
batı kısmında inşa ettirdiği mihrap önem- . 
lidir. Diğer önemli İlhanlı devri abideleri 
1316 tarihli mezar taşına sahip AmmQ 
Abdullah Türbesi. Darüzziyafe minarele
ri. Kuşhane Minaresi. İmamzade Ca'fer 



(Ca'feriyye) Türbesi, Baba Kasım Türbesi, 
İmamiyye Medresesi gibi eserlerdir. Ge
nel olarak tuğla ve çini süslemeleriyle göz 
dolduran bu eserlerden İmamzade Ca'
fer Tür besi. Baba Kasım Türbesi ve İma
miyye Medresesi, İlhanlı hakimiyetinin 
çok zayıf olduğu ve hatta etkisini kaybet
tiği süreçlerin eserleri olarak dikkat çeker. 

İlhanlılar'ın kumandanları ve diğer ba
zı mahall'i yöneticilerin idaresinde kalan 
şehir 1357'de Muzafferller'in eline geçti. 
Şah Mahmud'la devam eden Muzafferller 
hakimiyeti 1387'de Timur'un şehri zap
tetmesiyle son buldu. Muzafferller döne
minde İsfahan'daki en önemli imar faali 
yetleri. İsfahan Cuma Camii'nin doğu ta
rafındaki Suffe-i Ömer (Medrese- i Ömer) 
olarak bilinen medrese kısmı ( ı 366- ı 367). 
kuzey revakları ve Medrese-i Ömer'deki 
çinilerle Derdeşt minareleri ve Sultan 
Baht Ağa Türbesi Kubbesi'nde kendini 
göstermektedir. İsfahan Cuma Camii'nin 
batı tarafındaki Beytü'ş-şita bir Timurlu 
devri eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Muzaffer! ve Timurl u devri yapı l arı. ge
nel özellikleriyle İlhanlı devrinin uzantısı 
ve Safevi devrinin hazırlayıcısı olan süsle
me ve mimari teşkilat özellikleriyle dikkat 
çeken eserler olarak göz doldurmaktadır. 

1452'de Karakoyunlular'ın ve 1469'
da Akkoyunlular' ın eline geçen İsfahan 
1 SOS'te Safeviler'in hakimiyetine girmiş

tir. Karakoyunlu Cihan Şah devri eseri 
olan 1453 tarihli Derb-i İmam. Şah Süley
man ve Şah Sultan Hüseyin dönemlerin
de tadil edilmiştir. Akkoyunlu Uzun Ha
san'ın İsfahan Cuma Camii ile ilgilendiği 
ve binanın güney revaklarında yer alan. 
Şeba Revakl olarak bilinen kısmı çinilerle 
kaplattığı bilinmektedir. Ayrıca Akkoyun
lu Sultanı Rüstem'in 1496'da yaptırdığı 
Derb-i Köşk de önemlidir. Çini süsleme
li taç kapısıyla dikkat çeken 1489 tarih
li Mes'Qdiye Türbesi bir başka Akkoyunlu 
eseridir. 

Ali Ka pü 
sarayı 

İsfahan. Şah İsmail'den sonra Elkas Mir
za isyanı ile ortaya çıkan olumsuz şartlar 
karşısında Şah 1. Abbas'ın başşehri bura
ya taşımasıyla birlikte parlak devrini ya
şamaya başlamıştır. 1 597'de şah lık mer
kezi olması kesinlik kazanan şeh ir bu ta
rihten sonra aktif bir ticaret ve sanat 
merkezi haline gelmiş ve yoğun bir imar 
faaliyetine sahne olmuştur. Bilhassa ha
lıcılık ve kumaş üretiminde önem kazan
mıştır. Safevi devri imar çalışmaları ta
mir vetadil faaliyetiyle başlamış. yeni bi
naların inşasıyla sürmüştür. Bu faaliyet
ler arasında Selçuklu devrinden kalma 
Harun Velayet Türbesi ( ı 5 ı 2). Mescid-i 
Ali ( 1522). Mescid-i Kutbiyye Kapısı inşa
atı (ı 543). Mescid-i Zülfikar ( 1543). Mes
cid-i Derb-i Cubare ve İsfahan Cuma Ca
mii'ndeki çalışmalar önemlidir. 

Safevi devrinde özellikle Şah 1. Abbas'ın 

i mar faaliyeti dikkat çeker. 1 597-1 611 
yılları arasında yapılan Meydan- ı Şah şeh

rin ana merkezi olmuş. meydan çevresin
de önemli ve görkemli bi nalara yer veril
miştir. S 12 x 1 59 m . boyutlarındaki mey
dan çevresinde yer alan eserler arasında 
Şeyh Lutfullah Camii ( ı602- 1 6 1 8) ve Şah 
1. Abbas'ın ölümünden sonra tamamla-
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nan Mescid-i Şah ( 16 ı 2-1630) en önemli 
dini binalar olarak öne çıkarken yedi katlı 
Ali Kaplı Sarayı şahın meydandaki tören. 
kutlama ve oyunları izlemesi için yapılmış 
özel bir bina olarak farklı bir nitelik arzet
mektedir. Ayrıca meydana bağlı binalar 
arasında. içinde taht odasının bulundu
ğu Çihilsütun önemli bir saray mekanı 
olarak şaha tahsis edilmiştir. Meydana 
bağlı mimari teşkilat içinde 1619'da ya
pımı tamamlanan Kaysariye Kapıs ı da 
ihtişamlı bir eserdir. Batı tarafında ise 
meydana bağlanan Çeharbağ özel bir yol 
olarak teçhiz edilmiştir. 1664-1677 yılla
rında ihtişamının zirvesine ulaşan İsfa
han'da 162 cami, kırk sekiz medrese . 
273 hamam. 1800 kervansaray, hankah 
vb. bina bulunduğu bilinmektedir. 

Şah ll. Abbas'ın yaptırdığı Çihilsütun 
Sarayı ve Sadabad bahçeleri ( 1647). Şah 

Süleyman'ın 1669 tarihli Heştbihişt Sara
yı şehrin en güzel eserleri arasında önem
li bir yere sahiptir. Sultan Hüseyin Mirza 
devrinde 1706 -1 714 yılları arasında yapı
lan Çeharbağ Medresesi bir hanedan oku
lu olarak teçhiz edilmiş olup güzel çinile
riyle göz doldurma ktadır. İsfahan'ın diğer 
Safevi devri yapıları arasında bugün sade
ce taçkapısı ayakta kalan Mescid-i Derb-i 
Clıbare. özellikle dini sahneler ihtiva eden 
duvar resimleriyle ve çini süslemesiyle 
dikkat çeken Şah Zeyd b. İmam Ali b. Hü
seyin Türbesi ( 1576). Şah 1. Abbas devri
nin en güzel eserlerinden olan Mescid-i 
Maksud Bey (Mescid-i Zu lümilt !16021). 

görkemli bir eser olan Molla Abdullah 
Medresesi, Mescid-i Şarki (ı 605), Mes
cid-i Carci ( ı 610), içinde Safevi haneda
nma ait bazı kişilerin mezar taşları bulu
nan Sitti Fatıma Türbesi. Taht- ı Plılad 

(Baba Rükneddin Türbes i 116291). KQy-i 
İmamzade Ahmed (SarG Takl) Mescidi 
( ı 64 3). Cadde-i Ku çek Medresesi ( ı 64 7). 
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Cadde-i Büzürg Medresesi (I 648). Mes
cid-i Mesrl( I650). Mescid-i Hakim ( I656), 
Mescid-i Han (I 679). Ahmedabad (Mes
cid-i Ilçl [ I 685 J), Nimaverd Medresesi, 
Mescid-i Ali Ku lı Ağa ( I 7 I O), Ali Ku lı Ağa 
Hamarnı ve Şernsabad Medresesi dikkat 
çeken eserlerdir. 1642-1694 yılları ara
sında Safevi yöneticileri için inşa edilen 
sarayların bir parçası olan Talar-ı Eşref 
de önemli bir eserdir. 

1722'de Safevller'in Afganlılar'a yenil
mesiyle önemli bir yıkıma uğrayan İsfa
han. 1729 yılında kısa bir süre şehrin ima
rına büyük önem veren Nadir Şah'a tabi 
olduysa da 17SO'de Zendler'in eline geçti. 
'1766-1767'de Şlraz'ın başşehir olmasıyla 
önemini kaybeden İsfahan 1774-177S'te 
vuku bulan işgallerie sarsıldı. Şehir Kaçar
lar'ın iktidara gelmesiyle Tahran'ın başşe
hir olmasına rağmen ticari açıdan önem 
kazandıysa da XIX. yüzyılın ikinci yarısın
da bu rolünü Tebriz karşısında kaybetti. 
imar faaliyetinin önemli bir duraklama 
gösterdiği İsfahan'da XVIII. yüzyıl önemli 
bir yıkım devri olup şehir bu devirde hara
beye dönmüş, XIX. yüzyı l da İsfahan için 
parlak bir devir olmamıştır. Zend hane
danı devrinden İsfahan'da kalan bir eser 
yoktur. Kaçarlar'dan ise ayakta kalan Hacı 
Muhammed Ca'fer Abadel (I859-I864). 
Mescid-i Seyyid ( 1840), Rahim Han ve Rük
nülmülk camileri ilgi çekici eserlerdir. 

Safevi devri eserlerinde dikkat çeken 
çini süsleme, özellikle isfahan'da önemli 
bir sanat kolu olarak itibar ve teşvik gör
müştür. Bunun dışında metal, kumaş ve 
halılarıyla da şehir ün kazanmıştır. Bilhas
sa Ali Rıza-yi Abbas! çevresinde gelişen İs
fahan Minyatür Okulu meşhur olmuştur. 

İsfahan' ın Zend, Safevi ve daha önceki 
devirlerinden ayakta kalmış mimari ör
nekleri arasında sivil mimari eserlerine 
rastlamak mümkün değildir. Fakat Safe
vi devriyle özdeşleşen bazı köprüler şe
hir ve çevresinde mevcuttur. Bu köprü
ler arasında en eskisi, Büveyhl ve Selçuk
lu devirleriyle irtibat kurulan Pul-i Şehris-
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tan ise de en ünlü köprü 1602'de Şah ı. 
Abbas'ın kumandanlarından Allahverdi 
Han tarafından yaptırılan Pul-i Siyüse'
dir. 1650 tarihli Pul-i H aeG da Şah Il. Ab
bas devri eseri olarak önem taşımaktadır. 
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iSFAHAN CUMA CAMii 

XI. yüzyılın sonlarında inşa edilen 
Selçuklu camii. 

İran ve çevresindeki cami tipinin vazge
çilmez plan şeması olan mihrap önü kub
beli, dört eyvanlı aviulu cami tipi, bir kub
beli bölüm ve arkasında bir eyvanın yer 
aldığı (köş k tipi) çekirdek şemadan yola 
çıkılarak meydana getirilmiştir. Bu plan 
tipinin en önemli örneklerinden biri İsfa
han Cuma Camii'dir. 

İsfahan 1 OS1'de ele geçirildikten sonra 
Sultan Melikşah devrinde Selçuklular'ın 
başşehri oldu. İsfahan Cuma Camii'nin bu 
çağa ait binası. Meydan-ı Köhne denilen 
bir meydana bakıyordu. Selçuklu devrin
den Safevi devrine kadar çeşitli ilaveler
le, ayrıca XIX ve XX. yüzyıllarda geçirdiği 
tamirlerle bugünkü durumuna ulaşan ca
mi, kuzey ve güneyde aynı eksen üzerin
de yer alan iki tuğla ku b benin hakimiyeti 
ve dört eyvanlı avlusuyla tamamen Sel
çuklular'ın mimari karakterini arzetmek
tedir. İnşa faaliyetleri çok geniş zaman 
dilimine yayılan yapıda her ne kadar üç 
ana safha olarak Abbas! dönemi, Selçuk
lu dönemi ve Selçuklular'dan sonraki dö-

. nem söz konusu ise de eser genel ifade
siyle Selçuklu mimari tarzını korumuş
tur. 

En önemli bölümleri, 1072-1092 yılları 
arasında Sultan M elikşah zamanında inşa 
edilen ve tamamı 170 x 140 m. ebadında 
olan caminin tarihine ışık tutan en mü
him kitabelerden biri Nizamülmülk'ün 
1 080 yılına ait büyük kitabesi, diğeri de 
onun siyasi rakibi olan Tacülmülk'ün (Mer
züban b. Hüsrev FfrGz) adını ve 481 ( 1 088) 
tarihini veren kitabedir. Her iki kitabe de 
Nizamülmülk'ün ve Tacülmülk'ün yaptır
dığı kubbelerde yer alır. 

Cami iki defa esaslı şekilde tahrip edil
miştir. İlk tahrip Sultan Melikşah'a karşı 


