
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Avfi. Lübab, s. 329·334 ; Cüveyni, Taril] · i U 
hangüşay, ll , 8 ; Devıetşah, Te?kire, s. 57 ; Hand
mir. Habibü's·siyer, s. 518·519 ; Lutf Ali Beg, 
Ateşlcede (taşbas kı ). Bombay 1277 /1860, s. 
342·345; Hidayet, Mecma'u 'l·{usaha' , ll , 821 · 
822; Browne. LHP, ll, 333·335 ; Bediüzzaman 
f'ürGzanfer. Sül]en ü Sül]enueran, Tahran 1308 
hş . , ı , 250·266 ; Rızazade Şafak. Tarfl] · i Edebiy· 
yat·ı Tran, Tahran 1321 hş. , s. 191 ·193 ; Safa, 
Edebiyyat, ll , 643·650 ; a.mlf., "Adib Saber", 
Elr., 1, 460 ·461. Iii M ÜRSE L Ö ZTÜ RK 

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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