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Edib Ahmed 
Yükneki'nin 
Alebeta'l· 

hakayık 

adli eserinin 
konu 
başlıklarıyla 

avet ve 
hadislerin 
Arapça, 
esas metnin ise 
Uygur 
harfleriyle 
yazıldığı 

nüshasından 

örnek sayfalar 
(SUieymanlye Ktp., 

Ayasofya, 

nr. 4012. 
s. 32-33, 82-83} 

sin şekilde tesbit edilemeyen Yüknek 
kasabası olduğu belirtilmektedir. Yine 
aynı manzumede eserin "Kaşgari til" ile 
yani Karahanil Türkçesi'yle yazıldığı ifa
de edilmektedir. 

Bütün bu bilgilere göre Edib Ahmed'in 
XII. yüzyılda yaşamış bir Türk edip ve 
alimi olduğuna kesin gözüyle bakılmak
tadır. Atebetü ·ı- hakayık 'ı yazmadan 
önce de "Edib" sıfatını taşıdığı anlaşıl

makta. ancak başka herhangi bir eseri 
bilinmemektedir. 

Güçlü bir şair olmayan Edib Ahmed'in 
eserini yazarken büyük ölçüde Kutad
gu Bilig'in tesirinde kaldığı belli olmak
tadır. islami bilgileri öğretmek maksa
dıyla yazılmış ınısrafarında daha çok di
daktik bir üslüp hakimdir. Ağızdan ağı
za yayılan şiirlerinde ise hikmetli ifade
ler göze çarpar. 
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EDiRHARABi 

(1853-1916) 

Son devir Bektaşi şairi. 
_j 

istanbul' da doğdu. Asıl adı Ahmed 
Edib'dir. Şiirlerinde bazan Harabi. ba
zan Edib mahlasını kullanmıştır. Çanak
kale ve Preveze'de memurluk, Bahriye'
de uzun yıllar gemi katipliği yaptı. On 
yedi yaşlarında Merdivenköy Şahkulu 
Dergahı şeyhi Mehmed Ali Hilmi Dede 
Baba'ya mürid oldu. Ancak herhangi bir 
kimseden icazetname almadan babalık 
yapmaya kalkıştığı için istanbul Bekta
şileri arasında pek sevilmez. hatta Bek
taşi tekkelerine kabul edilmezdi. Daha 
çok Bektaşi olmayan rindmeşrep kişiler
le ve şairlerle düşüp kalkar, evinde ayin
ler düzenlediği söylenirdi. Hatta Rıza 

Tevfik bile başlangıçta ondan el almıştı. 
Edib Harabi'nin, "Kaf u nün hitabı izhar 
olmadan 1 Biz bu kainatın ibtidasıyız" 

matta'lı meşhur nefesi bütün Bektaşiler 
tarafından ezbere bilinir ve dergahlar
da okunurdu. Edib Harabi velüd bir şa
irdir. Kendisini yakından tanıyanlar, za
man zaman ilticaten dahi kolaylıkla şiir 
söyleyebildiğini beliıtirler. 

Aruz ve hece vezinlerini son derece ra
hat kullanan Edib Harabfnin şiirleri dev
rinde büyük bir ilgi görmüştür. Özellikle 
Bektaşi düşüncesini yansıttığı ve sade 
bir dille kaleme aldığı şiirlerinde hiciv 
unsuru ağır basmaktadır. Sadettin Nüz
het Ergun ondaki Melamilik etkisi üze
rinde de durur. 

Şiirlerinin bir kısmı Saadet ve Yeni 
Mecmua gibi devrin gazete ve dergile
rinde de yayımlanan Edib Harabi, Namık 
Kemal'in bazı şiirlerini tahmis etmiş. ay
rıca Servet-i Fününcular'ı alaya alan ba
zı manzumeler de yazmıştır. Nefes. koş
ma. kalenderi, mersiye ve gazellerle ba
zı önemli olaylara düşürdüğü tarihler
den oluşan oldukça hacimli divanının 

kendi el yazısı ile olan nüshası Süleyma-

Edib Harabi 

Edi b Harabi'nin 
müellif hattı 
divanından 

bir sayfa 
(Süleymaniye Ktp., 

lhsan Ma!wi 

Balkır , 

nr. 98, s. 225) 
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niye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır !İh
san Mahvl Balkır. nr. 98). Divanın iki def
terden ibaret diğer bir nüshası ise İstan
bul Belediyesi Atatürk Kitaplığı'ndadır 
IK. 54 ı). S. Nüzhet Ergun Bektaşi Şair
leri'nde hece ve aruzla elli bir şiirini neş
retmiş ls. 82-ı 15). divanından seçmeler 
ise Hüseyin Hüsnü Erdikut'un Edib Ha
rabi'nin Divanı (İzmir ı 950) ile Sefer Ay
tekin'in derlediği Harabi, Hayatı ve De
yişleri IAnkara ı 959) adlı kitaplarda ya
yımlanmıştır. 
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EDİB MEHMED EMİN 

(ö. 1801) 

Osmanlı vak'anüvisi. 
_j 

Midilli Nazırı Ali Bey'in oğlu olup tahsili 
ve ilk görevleri hakkındaki bilgiler yeter
sizdir. 1763'te Erzurum Valisi İbrahim 
Paşa 'nın divan katipliğini yaptığı. daha 
sonra teşrifati vekili olduğu bilinmek
tedir. Sadullah Enveri'nin ·üçüncü defa 
vak'anüvis tayin edilerek Serdar Koca 
Yüsuf Paşa ile savaşa katılması üzerine 
1787'de rikab vak'anüvisi 'veya vak'a
nüvis vekili olarak istanbul'daki olayları 
yazmakla görevtendirildi (Edib Mehmed 


