
EDIB-i NISABORI. Muhammed Takl 

hidi ve Şeyh Esedullah-ı Yezdi gibi alim
lerin derslerine devam etti. İran ve Arap 
dili ve edebiyatları, mantık. felsefe, dini 
ilimler. astronomi ve eski tıp alanların
da bilgi sahibi oldu. Öğrenimini tamam
ladıktan sonra Meşhed'de, evinde ve evi
nin dışında yedi ayrı medresede ders 
veren Edib-i Nişabüri öğrencilerinden al
dığı az bir ücretle geçimini sağladı. Ken
disine ancak ömrünün sonlarına doğru 
Asitan-ı Kuds vakıflarından maaş bağ
landı. 11 Aralık 1976' da öldü. 

Eserlerinden çok hocalığı ile tanınan 
Edib-i Nişabüri birçok müderris, vaiz, 
yazar, araştırmacı. üniversite profesö
rünün yetişmesini sağlamıştır. Öğrenci 
leri tarafından derlenen Risô.le-i Kô.fi
ye ve bu kitaba ek olarak yazılmış Gev
hemô.me, Tarfkatnô.me, Tô.rih-i Ede
biyyô.t-ı 'Arab, Tô.ri{ı-i Ed~biyyô.t-ı 
lrô.n, Tô.biş-i Cô.n u Biniş-i Revô.n, Ara
yiş-i Sü{ıan adlı eserleriyle divanı henüz 
basılmamıştır. 
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EDiB-i NişABüRi, 
Şeyh Abdülcevad 

( .S.J.Y.~ ~.:-tJl J~l~ ~ ) 
(1865 -1926) 

iranlı alim ve şair. 

Nişabur'da doğdu. Asıl adı Abdülce
vad olup Molla Abbas-i Sirazi adlı bir 
çiftçinin oğludur. Dört yaşında iken ya
kalandığı çiçek hastalığından sonra bir 
gözünü kaybetti, diğerinin de görme gü
cü azaldı. Ancak bu durum ondaki öğ
renme tutkusuna engel olamadı. Nişa
bur'da başladığı öğrenimini on altı yaş
larında tamamladı. İran ve Arap dili ve 
edebiyatlarının yanı sıra felsefe, man
tık, kelam, tıp, astronomi okudu. 1880'
de Meşhed'e giderek Hayrathan Med
resesi'ne yerleşti. Bir süre Fazılhan Med
resesi'nde kaldı. Bu medresede kendini 
yetiştirdikten sonra ders vermeye baş
ladı. Ardından ömrünün otuz yılını ge
çirdiği Newab Medresesi'ne taşındı. Ha
yatının yaklaşık kırk yılını. aralarında 
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Mevlana ile ilgili araştırmalarıyla tanı

nan Bediüzzaman Fürüzanfer, şair ve 
yazar İrec Mirza'nın da bulunduğu alim
leri yetiştirmekle geçirdi. İrec Mirza'nın 
vefatı üzerine (1924) üzüntüsünden has
talandı: kısa bir süre sonra Meşhed'de 
öldü (24 Mayıs ı 926) ve Horasan'da imam 
Rıza Türbesi'nin bulunduğu mezarlığa 
defnedil di. 

Edib-i Nişabüri hiç methiye yazmadı
ğı halde iran'daki Meşrutiyet yönetimi
ni öven iki kaside kaleme almıştır. Bu 
kasidelerde bir yandan Meşrutiyet'i över
ken öte yandan yöneticilere bazı tavsi
yelerde bulunmuş, özellikle Rus ve İngi
lizler'in iran'ı iki nüfuz bölgesine ayır
malarını eleştirerek milleti kendi benli
ğine dönmeye çağırmıştır. 

Önceleri Kaani-i Sirazi'nin (ö 1854) et
kisi altında binlerce beyit söyleyen Edib-i 
Nişabüri daha sonra Perruhi-i Sistani (ö. 

429/ 1037-38), Minüçihr-i Damgani (V 1 
XL yy.) ve Firdevsi (ö. 411/1020 l?l) gibi 
eski şairleri taklit etmeye başlayınca ön
ceki şiirlerini imha etmiştir. Kaside, kı

ta ve ruMilerden oluşan 5000 beyitlik 
di va nı Le, ô.li-i Meknıln adıyla taş bas
ması olarak Meşhed'de yayımlanmıştır 
(1333 hş . / 1954) Mu'alla~iit-ı Seb'a·
nın bir bölümüne yazdığı şerh ile Arap 
şairlerinden Ebü Temmam 'ın ( ö. 23 ı 1 
845-46) eJ -ijamô.se 'sinin Hatib et-Teb
rizi (ö. 502 / ı ı09l tarafından yapılan şer

hine yazdığı haşiyenin elde mevcut olup 
olmadığı bilinmemektedir. 
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EDiB-i PİŞAVERi 

i 

( .s.;_,~ '-:-:!Jf ) 

Seyyid Ahmed b. Şih!lbiddtn Rezevi 
(1844 -1930) 

L 
Afgan asıllı İran şairi. 

_j 

1260'ta ( 1844) bugün Pakistan sınır
ları içinde kalan Peşaver (Pfşaver) civa
rında doğdu. Seyyid Şah Baba adıyla ta
nınan babasının ünlü sGfi Şehabeddin 
es-Sühreverdi'nin (ö. 632 / 1234) soyun-

dan geldiği rivayet edilir. İlk öğrenimini 
yaptığı sırada babası ve akrabalarından 
bir kısmı İngilizler'le Afgan kabileleri ara
sındaki savaşta öldürüldü. Annesinin ıs
ran üzerine gittiği Kabil'de tanınmış ba
zı bilginierin öğrencisi oldu. İlk öğreni
mini Kabil'de tamamlayan Edib Gazne'
ye giderek meşhur şair Senai'nin türbe
sinin bulunduğu Bağ-ı Pirüze'de iki bu
çuk yıl kaldı ve meşhur alimlerden ders 
aldı. Oradan ayrılıp bir süre Herat ve Tür
bet-i Cam'da kaldıktan sonra Meşhed'e 
gitti. Meşhed 'de Mirza Abdurrahman ve 
Gulam Hüseyin gibi hocalardan riyaziye 
okudu ve edebi ilimlerle ilgili dersler al
dı. 1287'de (1870) Sebzevar'a geçti; şeh
rin ünlü bilginlerinden Hadi-i Sebzeva
ri'den ve onun oğlu Molla Muhammed'
den faydalandı. Sonra Meşhed'e döndü. 
Burada Mirza Ca'fer Medresesi'nde mü
derris oldu ve bilginler çevresinde Edib-i 
Hindi diye anıldı. 1884'te Tahran'a git
ti; Nasırüddin Şah tarafından iyi karşı
lanan Edibölümüne kadar Tahran'da ya
şadı. 3 Safer 1349'da (30 Haziran 1930) 
burada vefat etti ve Şeyh Abdülazim Me
zarlığı'nda imamzade Abdullah'ın tür
besine gömüldü. 

Ana dili Peştuca olmakla birlikte Fars
ça ve Arapça'yı da çok iyi bilen ve güçlü 
hafızası ile tanınan Edib'in 20.000 beyti 
bulan şiirleri arasından seçilmiş Farsça 
4200, Arapça 370 beyitten oluşan diva
nı ölümünden üç yıl sonra dostu Ali Ab
dürresüli tarafından Divô.n -ı Kasa , id 
ü Gazeliyyô.t-ı Fô.rsi ve 'Arabi ~dıyla 
yayımlanmıştır (Tahran ı 3 ı 2 hş . ). Divan
daki otuz yedi kasidenin on ikisi, Alman 
Kayseri ll. Wilhelm ve ı. Dünya Savaşı'
nın değerlendirilmesiyle ilgilidir. Bunun 
dışında çocukluğunda karşılaştığı olay
lar dolayısıyla İngiliz düşmanlığı, Rus -
Japon savaşı, İran ve Hindistan'da mey
dana gelen olaylar. vatanseverlik, İslam
cılık gibi konuları da dile getirmiştir. Edib 
ll. Wilhelm için ayrıca ~ayşemame adlı 
14.000 beyitlik bir mesnevi yazmıştır. 
Henüz basılmamış olan bu mesnevide 
Almanlar'a duyduğu hayranlıkla İngiliz
ler'e karşı beslediği kin ve nefreti dile 
getirmiştir. 

Edib-i Pişaveri bu manzum eserlerin
den başka Muhammed b. Hüseyin ei 
Beyhaki'nin Tô.ri{ı-i Beyhalp adlı eseri
ni yayıma hazırlamıştır. Hattat Muham
med Hasan Gulpayegani'nin istinsah et
tiği eser taş basması olarak Tahran'da 
yayımlanmıştır (1305 / 1887-88). Onun bu 
tarihle ilgili şerhi ise eserin Said-i Nefi
si tarafından hazırlanan baskısının (Tah-



ran 1319-1332 h ş. / 1940-1953) açıklama
lar bölümünü oluşturan lll. cildine alın
mıştır. Edib'in, İbn Slni:l'nın Kitabü'l-İşa
rat ve 't-tenbihatadlı eserinin Farsça çe
virisi ise yarım kalmıştır. 

Edib-i Plşaverı. eski şairler neslinden 
olmasına rağmen klasik konuları bir ya
na bırakarak eski kalıplar içinde sosyal 
ve siyası yönü ağır basan temaları işle
meye yönelmiş ve bu hususta öncü ol
muştur. Dile hakimiyeti ve zengin bilgi 
birikimi sayesinde maksadını kalıplaş

mış ifadeler yerine alışılmamış kelime
ler ve tumturaklı cümlelerle aniatmayı 
tercih etmiştir. Şairane zevk ve akıcılık
tan yoksun olmakla birlikte son derece 
fasih ve sağlam olan şiirlerini şiir erba
bı bile anlamakta güçlük çektiği için na
şir divanının neşrinde birçok kelimenin 
açıklamasını yapma gereğini duymuştur. 
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Iii M EHM ET KAN AR 

EDİB SABİR 

(.r.L.. ~~~) 

Şihabüddln b . İsmail Tirmizi 

(ö. 546/ 1151 -52 [?]} 

İran lı şair. 
_j 

Horasan ' ın Tirmiz şehrinde doğdu. İlk 
şiirlerini burada yazdı. Hayatının büyük 
bir bölümünü Nlşabur'da geçirdi. Şiirle
rinde Edlb ve Sabir mahlaslarını kullan
dı . Horasan Valisi Mecdüddin Ebü'I-Ka
sım Ali b. Ca'fer tarafından Selçuklu Sul
tanı Sencer'in huzuruna çıkarıldı : bu olay
dan sonra sarayda önemli mevkilere yük
seldi. Sencer'i öven kasideler yazdı. Ha
rizmşah Atsız'la aralarındaki ihtilafları 

çözümlernek için Sencer tarafından Ha
rizm'e elçi olarak gönderildi. Harizm'de 

bulunduğu yıllarda Atsız için de kasi
deler yazdı. Atsız' ın Sencer'i öldürtmek 
için iki kişiyi görevlendirdiğini yaşlı bir 
kadın vasıtasıyla Sencer' e bildirdi. Sen
cer de suikastçtiarı yakalatarak öldürt
tü. Ancak Edlb Sabir, olaydaki rolünü 
öğrenen Atsız tarafından Ceyhun ırma
ğında bağdurularak öldürüldü. Zebihul
lah Safa. olayın 538 (1143-44) ile 542 
( 11 47 -48) yılları arasındaki bir tarihte 
meydana gelmiş olabileceğini ileri sürer 
(Edebiyya~ ıı. 644) Tezkire müellifleri 
Devletşah (Te?kire, s. 57) ile Hidayet ise 
(Mecma'u'l · {uşafıa' , ll , 82 1-822) Edib'in 
ölüm tarihi olarak 546 ( 1151 -52) yılını 

verirler. 

Çağdaşlarından Reşidüddin Vatvat. Ha
kani-i Şirvanl, Nizarnl-i Arazı. Senai ve 
Evhadüddln-i Enveri ile dostça münase
betler kuran Edlb Sabir. İran edebiyatı
nın büyük şairlerinden biri sayılır. Nite
kim ünlü kaside şairi Enveri bile bir şi
irinde onu kendisinden daha üstün ka
bul etmiştir. ÜsiObu daha çok Gazneli 
Mahmud'un saray şairlerinden Unsur! ve 
Ferruhl-i Sistani'yi andırır. Maddi aşk, 
şarap, zevk ve eğlence gibi temaların 
yanında ahiret. dünyanın vefasızlığı ve 
insanın acizliği gibi konulara da yer ve
ren Edlb Sabir'in özellikle aşk ve şarap 
konulu şiirlerinde islamı kurallara pek 
aldırış etmediği görülür. Şiirlerinde ha
kim olan, insanın olayların elinde aciz 
kaldığı fikri , onun Cebriyye'nin tesirinde 
kaldığını düşündürmektedir. 

Arapça'yı şiir yazacak derecede iyi bi
len ve bazı meşhur Arap şairlerinin şiir
lerini manzum olarak Farsça'ya tercüme 
eden Edib Sabir'in 6000 beyit tutarın
daki Divan'ı Ali Kavim (Tahran 1334 h ş ./ 

ı 955 ) ve Muhammed Ali Nesi h (Tahran 
ı 343 hş ./ ı 964) tarafından yayımlanmış

tır. Ancak bunlar ilmi birer neşir değil
dir. 
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ı EDİBÜ 'I -MEMALiK FERAHANI ı 

L 
(bk. FERAHANi). 
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EDillE-i ŞER'İYYE 

(bk. DEl iL). 

EDİRNE 

Marmara bölgesinin 
Trakya kesiminde şehir 

EDiRNE 

_j 

ı 

ve bu şehrin merkez olduğu il. 
_j 

Balkan yarımadasının güneydoğu uzan
tısını teşkil eden Trakya kesiminde, Tun
ca ile Arda nehirlerinin Meriç'e ulaştığı 
yer yakınında bulunmaktadır. Tunca'nın 

Meriç'e kavuşmadan önce meydana ge
tirdiği kavis içinde yer alan şehrin hemen 
hemen tam ortasına düşen ve üzerinde 
Selimiye Camii 'nin bulunduğu tepelik 
kesimi denizden 75 m. yüksekliktedir. 
Bu yükseklik şehrin doğusunda daha 
da artarak 95-100 metreyi aşar. Ana
dolu'yu Avrupa'ya bağlayan ana yol üze
rinde yer alması. buraya eski çağlardan 
beri büyük önem kazandırmıştır. Asıl 

gelişmesini ise Osmanlı hakimiyeti dö
neminde göstermiş olup XIX. yüzyıldan 
itibaren uğradığı işgallerin ardından Tür- · 
kiye Cumhuriyeti'nin bir sınır şehri olma
sı daha fazla gelişip büyümesini olum
suz yönde etkilemiştir. 

Tarih. Edirne'nin bulunduğu yerde Trak 
kabilelerinden birinin açık bir şehir ve
ya pazar yeri kurduğu , sonradan bura
nın Makedonyalılar ve Romalılar tarafın
dan genişletildiği genellikle kabul edilir. 
Bu sahadaki en eski şehir. Trak kabile
lerinden Odrisler 'ce Meriç ' in Tunca ile 
birleştiği yerde kurulmuştu . Makedon
yalılar burayı Orestler'in bir kolonisi ha
line getirmişler, şehre Orestia, varaşia 

rına ise Gonnoi adını vermişlerdi. Ayrıca 
bazı kaynaklarda buraya Odrisya, a res
tas, Uscudama adlarının veri ldiği de be
lirtili r. Ancak ll. yüzyı lda Roma impara
toru Hadrianus ( ı ı 7- ı 38) tarafından ye
niden kurulunca onun adına izafeten 
Hadrianopolis adını aldı. Bu ad yaygınlık 
kazanmakla birlikte Orestia veya Ores
tias adı da unutulmadı , hatta geç Bizans 
dönemi kaynaklarında dahi kullanıldı. is
lam kaynaklarında ise Hadrianopolis'ten 
bozma "Edrenos", "Edrenaboli" tarzında 
yazıldığı gibi 1. Murad zamanında "Ed
rene" ( ..;J ~ı) imlası benimsendi ve uzun 
süre bu şekilde a nıldıktan sonra muh
temelen XVIII. yüzyıldan itibaren "Edir
ne" olarak söylenmeye başlandı. 

Roma hakimiyeti döneminde impara
tor Diocletien zamanından (284-305) baş
layarak bu sahada teşkil edilen Haemi-
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