EDiRNE
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 çevirisi ise yarım kalmıştır.
eski şairler neslinden
olmasına rağmen klasik konuları bir yana bırakarak eski kalıplar içinde sosyal
ve siyası yönü ağır basan temaları işle
meye yönelmiş ve bu hususta öncü olmuştur. Dile hakimiyeti ve zengin bilgi
birikimi sayesinde maksadını kalıplaş
mış ifadeler yerine alışılmamış kelimeler ve tumturaklı cümlelerle aniatmayı
tercih etmiştir. Şairane zevk ve akıcılık
tan yoksun olmakla birlikte son derece
fasih ve sağlam olan şiirlerini şiir erbabı bile anlamakta güçlük çektiği için naşir divanının neşrinde birçok kelimenin
açıklamasını yapma gereğini duymuştur.
Edib-i

Plşaverı.
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M EHM ET KA N AR

EDİB SABİR

bulunduğu yıllarda Atsız için de kasideler yazdı. Atsız' ın Sencer'i öldürtmek
için iki kişiyi görevlendirdiğini yaşlı bir
kadın vasıtasıyla Sencer' e bildirdi. Sencer de suikastçtiarı yakalatarak öldürttü. Ancak Edlb Sabir, olaydaki rolünü
öğrenen Atsız tarafından Ceyhun ırma
ğında bağdurularak öldürüldü. Zebihullah 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. Hakani-i Şirvanl, Nizarnl-i Arazı. Senai ve
Evhadüddln-i Enveri ile dostça münasebetler kuran Edlb Sabir. İran edebiyatı
nın büyük şairlerinden biri sayılır. Nitekim ünlü kaside şairi Enveri bile bir şi
irinde onu kendisinden daha üstün kabul 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 veren Edlb Sabir'in özellikle aşk ve şarap
konulu şiirlerinde islamı kurallara pek
aldırış etmediği görülür. Şiirlerinde hakim olan, insanın olayların elinde aciz
kaldığı fikri, onun Cebriyye'nin tesirinde
kaldığını düşündürmektedir.
Arapça'yı şiir yazacak derecede iyi bilen 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 h ş ./ ı 964) tarafından yayımlanmış

(.r.L.. ~~~)

tır.

Şihabüddln b . İsmail Tirmizi

dir.

(ö. 546/ 1151 -52 [?]}
İran lı şair.
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Ancak bunlar ilmi birer

neşi r değil
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Horasan ' ın Tirmiz şehrinde doğdu. İlk
şiirlerini

burada yazdı. Hayatının büyük
bir bölümünü Nlşabur'da geçirdi. Şiirle
rinde Edlb ve Sabir mahlaslarını kullandı . Horasan Valisi Mecdüddin Ebü'I-Kasım Ali b. Ca'fer tarafından Selçuklu Sultanı Sencer'in huzuruna çıkarıldı : bu olaydan sonra sarayda önemli mevkilere yükseldi. Sencer'i öven kasideler yazdı. Ha-
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rizmşah Atsız' la aralarındaki ihtilafları

ı EDİBÜ 'I - MEMALiK FERAHANI ı

çözümlernek için Sencer tarafından Harizm 'e elçi olarak gönderildi. Harizm'de
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(bk. FERAHANi).
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EDillE-i ŞER'İYYE
(bk. DEl iL).
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EDİRNE

Marmara bölgesinin
Trakya kesiminde şehir
ve bu şehrin merkez olduğu il.

Balkan

_j
ı

_j

yarımadasının güneydoğu

uzaneden Trakya kesiminde, Tunca ile Arda nehirlerinin Meriç'e ulaştığı
yer yakınında bulunmaktadır. Tunca'nın
Meriç'e kavuşmadan önce meydana getirdiği 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. Anadolu'yu Avrupa'ya bağlayan ana yol üzerinde yer alması. buraya eski çağlardan
beri büyük önem kazandırmıştı r. Asıl
gelişmesini ise Osmanlı hakimiyeti döneminde göstermiş olup XIX. yüzyıldan
itibaren uğradığı işgallerin ardından Tür- ·
kiye Cumhuriyeti'nin bir sınır şehri olması daha fazla gelişip büyümesini olumsuz yönde etkilemiştir.
tısını teşkil

Tarih. Edirne'nin bulunduğu yerde Trak
kabilelerinden birinin açık bir şehir veya pazar yeri kurduğu , sonradan buranın Makedonyalılar ve Romalılar tarafın
dan genişletildiği genellikle kabul edilir.
Bu sahadaki en eski şehir. Trak kabilelerinden Odrisler'ce Meriç 'in Tunca ile
birleştiği yerde kurulmuştu . Makedonyalılar burayı Orestler'in bir kolonisi haline getirmişler, şeh re Orestia, varaşia 
rına ise Gonnoi adını vermişlerdi. Ayrıca
bazı kaynaklarda buraya Odrisya, a restas, Uscudama adlarının veri ldiği de belirtilir. Ancak ll. yüzyı lda Roma impara toru Hadrianus ( ı ı 7- ı 38) tarafında n yeniden kurulunca onun adına izafeten
Hadrianopolis adını aldı. Bu ad yaygınlık
kazanmakla birlikte Orestia veya Orestias adı da unutulmadı , hatta geç Bizans
dönemi kaynaklarında dahi kullanıldı. islam kaynaklarında ise Hadrianopolis'ten
bozma "Edrenos", "Edrenaboli" tarzında
yazıldığı gibi 1. Murad zamanında "Edrene" ( ..;J ~ı) imlası benimsendi ve uzun
süre bu şekilde a nıldıktan sonra muhtemelen XVIII. yüzyıldan itibaren "Edirne" olarak söylenmeye başlandı.

Roma hakimiyeti döneminde imparator Diocletien zamanından (284- 305) baş
layarak bu sahada teş kil edilen Haemi-
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EDiRNE
montus eyaJetinin merkezi olan şehirde
IV. yüzyılda silah imalathanelerinin bulunduğu bilinmekle birlikte eski kaynaklarda buranın adı daha ziyade askeri hadiseler dolayısıyla geçer. Bu kaynaklardaki bilgilere göre imparator Konstantin 3 Temmuz 324'te Licinius'u bu civarda yenmiş. imparator Valens'in orduları,
Allan ve Hunlar'la birlikte istanbul üzerine yürüyen Gotlar'a 9 Ağustos 378'de
burada mağlüp olmuştu. Hadrianopolis
S86'da Avarlar tarafından muhasara edildikten sonra Bizans ve Bulgar Krallığı
arasında mücadelelere sahne olduğu gibi (zaptı 914) Bizans - Peçenek savaşları
na da şahit oldu ve çeşi tli defalar Peçenek hücumlarına uğradı ( 1049. ı 078). istan bul'un Latinler'in eline geçmesi üzerine onlara karşı meydana gelen ayaklanmalar sırasında 15 Nisan 1205'te Latin ordusu Bizans- Bulgar mü şterek kuvvetleri tarafından burada mağ lüp edildi. Bunun ardından XIV. yüzyılın ilk yarı
sında Bizanslılar şehri Bulgarlar'a karşı
müdafaaya mecbur oldular.
Ioannes Paleologos ile Kantakuzenos
mücadeleler sıra sınd a, 13421343 yıllarında Aydınoğlu Umur Bey Kantakuzenos'un müttefiki sıfatıyla Trakya'ya geçti ve Edirne tekturunun hücumlarına karşı koydu. 1352'de yine Kantakuzenos'un müttefiki olarak Trakya'ya
geçen ve Bulgar-Sırp kuvvetlerini bozguna uğratan Osmanlı şehzadesi Süleyman Paşa Kantakuzenos'un kuvvetlerine Edirne· de katılm ı ştı . Bu hadise Osmanlı lar'ın ilk defa Edirne ile ilgilenmelerine yol açtı. Osmanlılar'ın burayı hangi tarihte fethettikleri ihtilaflıdır: bu hususta 1361, 1362, 1367 ve 1369 gibi değişik tarihler ileri sürülmüştür. Bunlar
arasında, Edirne'nin daha Orhan Gazi'nin
sağlığında oğ l u Murad ile Lala Şahin'in
sistemli bir fetih siyaseti sonucu 1361 ·de ele geçirildiği görüşü ağırlık kazanmaktadır. Ancak şehir metropolidi Polykarpos'un 1366'ya kadar bu sıfatla Edirne'de bulunduğunu gösteren bir mersiyeye dayanılarak fetih tarihinin 1366'dan sonra ( 1369) gerçekleşmiş olabileceği de belirtilmiştir (Zachariadou. XII ,
211-217) . Edirne'nin fethi Balkanlar ve
Avrupa tarihi için bir dönüm noktası teş
kil ettiği gibi istanbul'un fethini de kolaylaştırm ı ştır. Rumeli'nin fethi için bir
harekat üssü olarak kullanılan Edirne'de Yıldırım Bayezid istanbul'u muhasara hazırlıkları yapmış ve istanbul üzerine buradan yürümüştür. Edirne asıl önemini, Yıldırım Bayezid 'in ölümünden sonarasındaki
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mücadelesi sırasında kaNitekim Ankara mağlübiyetinin
ardından Emir Süleyman hazineyi ve devletin resmi evrakını alarak Edirne'ye gelmiş ve böylece devlet merkezi Edirne
olmuştu. Ağabeyi Süleyman ' ın hakimiyetini tanımayan ve ona karşı harekete
geçen Müsa Çelebi, birkaç başarısız teşebbüsün ardından bir kısım uç beylerinin de yardımıyla Edirne'yi kuşattı ve
ele geçirmeyi başardı. Burada iki yıl kadar kalan Müsa Çelebi kendi adına para bastırdığı gibi Selanik, Pravadi ve istanbul üzerine seferler düzenledi. Onun
bertaraf edilmesinden sonra duruma
hakim olan Çelebi Mehmed uzun müddet bu şehirde oturdu ve burada vefat
etti. Edirne bir ara, Yıldırım Bayezid'in
oğlu olduğunu ileri sürerek saltanatta
hak iddia eden ve Osmanlı kaynakların
da "Düzmece" lakabıyla anılan Mustafa ' nın eline geçti. Mustafa Edirne'den
Anadolu'ya geçip ll. Murad'a yenilince
tekrar şehre çekildi ; ancak burada da
barınamayarak hazineyi alıp kaçtıysa da
yakalandı ve idam edildi (ı 422 ).
raki

şehzadeler

zandı.

ll. Murad devrinde şehrin gelişmesi
ll. Murad burada oğulları
için (Mehmed ve Alaeddin) muhteşem
düğünler tertip ettiği gibi Rumeli'deki
faaliyetlerini de buradan yürüttü, elçileri yine bu şehirde kabul etti. Ayrıca Edirne, ll. Murad'ın oğlu Mehmed lehine tahttan feragatine ve bu arada bir yeniçeri
ayaklanmasına sahne oldu. Bedesten civarındaki yangının yayılmasını bahane
ederek bazı paşaların evlerini yağmala
yan, gerçekte ll. Murad'ın tekrar tahta
çıkmasını sağlamak için harekete geçirildikleri anlaşılan yeniçerilerin isyanı sonucu ll. Murad Edirne'ye gelerek tahta
çıktı. Oğlu Mehmed ' i burada Dulkadırlı
Beyi Süleyman 'ın kızı Sitti Hatun ile evhız kazandı.

Edirne s urlarından bir bölüm ile kale kapılarından birini
gösteren XIX. yüzyıl ın ilk yarısına ait bir gravür (G. Sayge' A. Desarnod, Album d 'un vayage en Turquie (ait par ordre de S.
f\1. l'Empereur Nikolas 1 e en 1829-1830, Paris 1830, lv. 15)

!endi ren (ı 450) ll. Mu ra d hayatının sonuna kadar bu şehirde oturdu ve burada vefat etti (3 Şubat ı451). Onun ölümü
üzerine Şehzade Mehmed Manisa'dan
Edirne'ye gelerek tahta oturdu. ll. Mehmed istanbul ' un zaptı ile ilgili bütün
plan ve hazırlıklarını 1452-1453 kışında
Edirne 'de yaptırdı. istanbul'un fethinden sonra da Edirne'nin önemi uzun süre devam etti. Nitekim Il. Mehmed fethin ardından Balkanlar'daki faaliyetleri
için burayı hareket üssü olarak kullanmış, ayrıca 1475 ilkbaharında oğulları
Bayezid ve Mustafa'nın bir ay süren sünnet düğünlerini Ada çayırı (Ada içi) denilen Saray-ı Cedid bahçe ve korulukların
da yaptırmış, Ragusa, Mora, Sırp ve Rum
despotlukları temsilcilerini burada kabul etmişti.
Gedik Ahmed Paşa'nın ll. Bayezid tarafından Edirne sarayında idamından
sonra şehir bu hükümdar ile oğlu Selim
arasındaki mücadelelere sahne oldu. Selim'in iddiaları üzerine Edirne'de toplanan bir mecliste, Semendire sancağını
istemediği takdirde ·payitaht-ı kadim"
olduğu için Edirne'de ikamete mecbur
edilmesi kararlaştırılan ll. Bayezid oğlu
nun hükümdarlığını ve Dimetoka'da oturmayı kabul etti: ancak Edirne ile Havas
Mahmud Paşa arasında Söğütlüdere'de
öldü (ı 5 ı 2). ı. Selim kardeşleriyle mücadeleden sonra Edirne'ye geldiğinde Venedik elçisini kabul ettiği gibi doğu seferi kararını da burada aldı. Bu sefer
sırasında oğlu Saruhan sancak beyi Süleyman'ı Rumeli'nin muhafazası için Edirne'ye getirtti. Doğu seferine çıkılacağı
zaman. hanedana mensup bir şehzade 
nin Rumeli muhafızı sıfatıyla Edirne'ye
gelmesi Kanüni Sultan Süleyman'ın iran
seferleri sırasında da sürdü.
Şehrin gelişmesine yönelik faaliyetlerin gerçekleştirildiği ve muhteşem abidelerin vücuda getirildiği XVI. yüzyılda
küçük bazı hadiseler dışında çok önemli bir olay meydana gelmedi. XVII. yüzyılda ise Edirne yeniden önem kazandı.
Bunda ı. Ahmed başta olmak üzere bazı Osmanlı padişahlarının burada oturmaları rol oynadı: şehir adeta ikinci bir
başşehir olma özelliğine kavuştu. ı. Ahmed, ll. Osman ve IV. Murad av eğlen
celeri tertibi münasebetiyle Edirne 'de
kalmışlar ve böylece şehre duyulan ilgiyi arttırmışlardı. Fakat burayı asıl bir
devlet merkezi haline getiren IV. Mehmed olmuştur. IV. Mehmed, Venedik ve
Leh seferleri dolayısıyla Edirne· de kaldığı gibi birçok elçiyi burada kabul etti:

EDiRNE
şehzadeleri

Mustafa ve Ahmed'in sünnet
Hatice Sultan'ın on sekiz gün süren muhteşem düğününü bu
şehirde gerçekleştirdi. Ancak Avusturya
ile başlayan savaşlar burayı yeniden askerf bir üs haline getirdi. 1687' de IV.
Mehmed tahttan indirildikten sonra yerine geçen ll. Süleyman burada vefat etti (1691). ll. Ahmed de Edirne'de tahta
çıktı ve Eskihisar'da kılıç kuşandı. ll. Ahmed'in ölümüne ve ll. Mustafa'nın tahta geçiş törenlerine de sahne olan şehir.
bu sonuncu hükümdar tarafından çok
seviliyar ve bütün devlet işleri burada
görülüyordu. Ancak padişahın Edirne'de
bulunması. hacası Şeyhülislam Seyyid
Feyzullah Efendi'nin büyük nüfuzu ve
devlet adamları üzerindeki tahakkümü
büyük bir isyana yol açtı. Edirne Vak'ası• adıyla bilinen bu olaylar sırasında İs
tanbul'dan hareket eden kuwetler lll.
Ahmed'i padişah ilan ederek 11. Mustafa 'yı tahttan indirdiler ( 1703). Feyzullah
Efendi de katiedilerek cesedi Tunca nehrine atıldı.
düğünleriyle kızı

XVIII. yüzyıl ortalarında meydana gelen iki afet Edirne'de büyük hasara yol
açtı. 1745'teki yangında altmış kadar
mahalle baştan başa harap oldu. 1751 'de pek çcik binanın yıkılmasıyla sonuçlanan zelzele vuku buldu. XIX. yüzyıl baş
larında ise lll. Selim'in ıslahatma karşı
bazı ayaklanmalar görüldü. 1801 'de Rumeli ıslahatıyla görevlendirilen Vali Hakkı Paşa'nın hareketleri Rumeli ayanının
muhalefetiyle karşılaşmış, ardından paşanın maiyetindeki Arnavut asıllı askerler ayaklanarak şehir halkı ile çarpışmış
lardı. 1806'da ikinci bir Edirne Vak'ası
meydana geldi. Nizam-ı Cedid teşkilatı
nın kurulması için girişilen faaliyetler.
Rumeli ayanının Edirne'de toplanıp hükümet aleyhine harekete geçmesine yol
açmış, bu olaylar sırasında şehirdeki bazı hükümet görevlileri öldürülmüştü. Yeniçeri Ocağı kaldınilrken de yine bazı
olaylar çıkmıştı. Edirne, 1828 - 1829 Osmanlı- Rus savaşında ilk defa bir yabancı istilasına uğradı. 22 Ağustos 1829'da
bir Rus ordusu savaşmaksızın şehre girdi, Prusya elçisinin ara bulucuğu ile Rus
kuwetleri Edirne'nin batısına çekildi. Ancak bu savaş sırasında Edirne'den göç
başlamış, müslümanların boşaltlığı yerleri civar köyterin hıristiyan halkı doldurmuş, böylece şehirde hıristiyanların sayısı oldukça artmıştı. ll. Mahmud daha
sonra Edirne'ye gelerek halkın maneviyatını kuwetlendirmeye çalıştı. Fakat
XIX. yüzyılın ikinci yarısında ikinci Rus

ve Balkan harpterindeki Bulgar işgalleri
şehrin tarihindeki en acı sayfaları teşkil
etti. 20 Ocak 1878'de Edirne'ye giren
Ruslar 13 Mart 1879'a kadar burada kaldılar: bu sırada pek çok mahalle harap
oldu, hastalık ve sefaJet yüzünden binlerce kişi hayatını kaybetti (bk. DOKSANÜÇ
HARBi). Bundan otuz yıl kadar sonra yeniden kuşatılıp top ateşine tutulan şehir
bir müddet direndiyse de 26 Mart 1913'te Bulgarlar tarafından işgal edildi, 21
Temmuz'da ise geri alındı. ı. Dünya Savaşı sonunda Temmuz 1920' de Yunan
işgaline uğradı. 1922' de kurtarıldı : Lozan Antiaşması ile de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir serhad şehri haline geldi.
Fiziki Yapı, Nüfus ve Ekonomik Hayat.
Osmanlı fethinden önce Edirne, iki üç kilise ile beş on mahallenin yer aldığı Kaleiçi ve Mihal Köprüsü'nün diğer tarafındaki Aina adlı yerleşim yerinden ibaret küçük bir şehir görünümündeydi. Osmanlılar·ın eline geçtikten sonra hızla
gelişmeye başladı ve kale dışına taşarak
bu kesimde yeni mahalleler ortaya çık
tı. XVI. yüzyılın ortalarında Edirne'ye uğ
rayan elçi Busbecq, kale içinin pek büyük olmadığını, ancak geniş varaşiara
sahip bulunduğunu ifade eder (Türkiye·
yi Böyle Gördüm, s. 34). Busbecq'in elçilik heyetinde yer alan H. Dernschwam
ise sekiz dokuz gün kaldığı Edirne'yi Budin'e benzetir, sağ tarafta yüksek bir
tepenin sırtında kurulmuş olduğunu yazar (istanbul ue Anadolu'ya Seyahat Gün·
lüğü, S.

44-46, 333)

İlk Türk yerleşmesi Kaleiçi mevkiinde
olmuş

ve burada bilinen en eski Osmanlı
vücuda getirilmişti. 1396' da Niğ
bolu'da esir düşen ve on beş gün Edirne'de kalan H. Schiltberger şehirde 50.000

yapıları

ev

gördüğünü

belirtir. Bu rakam mübagörünmekle birlikte 1433'te seyyah B. de la Broquiere, seyrek iskan edilmiş Trakya 'dan sonra karşılaştığı Edirne'yi büyük, marnur ve canlı bir şehir olarak tasvir eder. Gerçekten de XV. yüzyıldan itibaren büyük gelişme gösteren
ve XVII. yüzyılda en geniş sınırlarına ulaşan Edirne başlıca dokuz ana yerleşim
bölgesine ayrılmıştı. Şehrin nüvesini teş
kil eden ve Bizans devrinde beş on mahalleli 1O-15.000 nüfuslu olduğu tahmin edilen Kaleiçi kesiminde XVI. yüzyıl
başlarında on müslüman mahallesi yer
alıyordu . XVII. yüzyı lda ise Evliya Çelebi mahalle sayısını on altı olarak zikreder ve bunların ikisinin müslüman, dördünün yahudi ve onunun da hıristiyan
mahallesi olduğunu yazar. Vakıflarının
bulunmaması ve ayrıca yangınlar yüzünden cami ve mescidleri yıkılan Veliyyüddin, Kuruçeşme, Yakutpaşa gibi mahalleterin yerinde sonradan hıristiyan mahalleleri ortaya çıkmıştı. XIX. yüzyıldaki
yangınlar da burada büyük hasara yol
lağalı

açmıştır.

Şehrin diğer yerleşim alanı

olan Debkesimi, kalenin güney taraflarında ve Tunca kıyısında bulunuyordu.
Kaleiçi'nden sonraki ilk iskan sahası olan
bu semt, Darülhadis Medresesi dolayı
sıyla ulema sitesi olmuş ve bunlar tarafından mahalleler kurulmuştu. Edirne'nin 819 (1416) tarihli en eski mezar taşı, Edirne kadılığı yapmış olan Alaeddin
b. Abdülkerim b. Abdülcebbar'a ait olup
bu zatın burada mahallesi ve vakıf odaları bulunuyordu. Kale dışında ilk kurulan iskan bölgelerinden biri de güneydoğuda Kasımpaşaburnu denilen yerdeki K i rişhane'ye kadar uzanan ve bu
bağhane

XIX. yüzyılın ilk yarısı içinde Edirne 'yi gösteren bir gravür (Jouannin ve van Gaver, Turquie, Paris 1840, lv . 3)
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sonuncu adla anılan semtti. ll. Murad
devrinde Vezir Saruca Paşa'nın hanı m ı
Gülçiçek Hatun tarafından cami ve medrese yaptınldıktan sonra iskana açıldığı
anlaşılan bu kesim, Mezid Bey Camii ve
imareti, Ali Kuşçu Mescidi ve diğer tesislerin yapılması ile gittikçe büyüdü ve
burada Müeyyedzade Abdurrahman Çelebi; Yavuz Sultan Selim· in kazaskerlerinden ve Kadızade-i Rumi'nin torunu
Mirim Çelebi, Vizeli Çelebi. şair Hayali
gibi XVI. yüzyıl ın seçkin simaları adına
mahalleler vücuda getirildi. Burası Tunca sahilinde uzanan bahçeleriyle şehrin
en güzel-yerini teşki l etti. Kalenin istanbul Yolu adlı kapısından başlayarak doğuya doğru uzanan ve kale kapısına nisbetle istanbul Yolu ve Ayşe Kadın olarak adlandırılan semtte Ayşe Kadın , Şa
rabdar Hamza Bey ve Kad ı Bedreddin
mahalleleri, Sitti Sultan Camii ve Sarayı
yer alıyordu. Ayrıca buradaki Lala Şah i n
Paşa Mezarlığı ' nda Ahlc'ik-ı Alai müellif i kazasker Kınalızade Ali Çelebi medfundur. Sitti Sultan Camii ve Sarayı'nın
yerinde daha sonra Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Sa rayı yapılmış, ardından da
burası Mülkiye Rüşdiyesi olmuştur.
Şehrin bir başka semti Kıyık (Kıyak) Buçuktepe ·dir. Kıyı k adı rivayete göre,
Edirne'ye ilk girenlerden olup daha sonra adına bir zaviye ve türbe yaptırılan
Kıyak Baba'dan gelir. Fatih Sultan Mehmed devrinde baruthane ve yeniçeri orta ları da bu semtte bulunuyordu. Burası XVII. yüzyıldan itibaren daha da geliş
ti. Veziriazamlardan Arabacı Ali Paşa ile
Amcazade Hüseyin Paşa'nın bahçe ve
sarayları buradaydı ; ayrıca Defterdar Ah med Paşa'nın sarayı bu semteyakın olup
elçilerin ve Kırım hanlarının geçici ikametlerine tahsis ediliyordu. Şehrin ku-

Edirne 'nin sur dı ş ı mahallelerinden birini göstere n XIX.
ilk yarıs ına ait bir gravür IR. Walsh, Consıantin ople

yüzyılın

and ille Scenery o{ The Seven Churches of Asia Minor, London

1838. // , 73)
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zeydoğusundaki yerleşme sahasın ı

Menbölümü teş
kil etmekteydi. Burada Edirne Sarayı'na
ait ahırlar yer alıyordu . Mirahur Ayas Bey
adına bir mahalle de vardı. SaraçhaneHorozlu Yokuşu, kuzeybatı tarafında Tunca üzerinde Saraçhane adını taşıyan köprünün civarında bulunan bir diğer yerleşim bölgesiydi. Bu semtte önceleri Saraçhane Ocağı bulunuyordu, ayrıca Çelebi Mehmed'in annesi Devletşah Hatun'un
burada bir mahallesi mevcuttu. Beylerbeyi Sinan Paşa Sarayı, camii ve hamarn ı ile sadrazarnlara mahsus saray (Paşa Kapısı) , Saraçhane caddesinin şehre
doğru uzanan I<Jsmında yer alıyordu. Sinan Paşa Sarayı Edirne 'ye gelen resmi
şah ı slara tahsis edilirdi. Horozlu Yokuşu kalenin büyük kulesinden Yalnızgöz
Köprüsü'ne giden yol olup ll. Selim'in kı
zı ve Sokullu Mehmed Paşa ' nın hanımı
Esma Han Sultan tarafından yaptırılmış
bir cami de burada bulunuyordu. Fahreddin-i Acemi'nin tesis ettiği Horozlu
Medresesi (Şeceriye Medresesi) yerinde
daha sonra Vali Kadri Paşa ta rafından
bir ıslahhane yapıldı ve civardaki evler
istimlak edilerek bir sanayi mektebi kuruldu.
zilahırı- M uradiye- Tekkekapı

Gazi Mi hal- Yıldırım- Yeni ima ret. Tunbulunan mahalle grubunun teşkil ettiği iskan bölgesi olup
bunlardan Yı ldırım veya Eski imaret XIV.
yüzyıl sonlarında, Gazi Mihal veya Orta
imaret XV. yüzyılın ilk yarısında ve Yeni
imaret (IL Bayezid İınareti) XV. yüzyılın
ca'nın batısında

sonlarında teşekk ül etmişti. Mihaloğlu

Külliyesi'ne daha sonra Şah Melik Paşa
ile hanım ı Bezirci Hatun'un tesislerinin
ilave edilmesiyle ikinci bir yerleşme alanı daha ortaya çı km ı ştı. H ı dı rlık semti
ise bir tel<l<enin b ulunduğu b atı tarafın
daki bir tepelik sahayı içine alıyordu .
Burada önce Şah Melik Paşa, sonra da
Veziriazam ibrahim Paşa tarafından zaviye inşa ettirilmişti. Burası bir ara kapatılmış, daha sonra IV. Mehmed Köşkü'
nün yaptınlmasıyla yeniden açılmıştı.
Edirne'de bütün bu iskan yerlerinde.
1528'de 144 müslüman, on dokuz hıris
tiyan mahallesi ve sekiz yahudi cemaati
yer alıyordu. Mahalle sayısı 1609'da 147
olarak kaydedilmiş, 1636'da ise aynı sayıyı korumuştu. XVII. yüzyılda gelişme
sürecini tamamladıği aı:ılaşılan Edirne.
1703'te yapılan sayıma göre. çoğu birbiriyle birleştirilmiş olarak kaydedilen
altmıŞ beş mahalleye sahipti. Bunlardan
kırk yedisi Tunca kavsinin içinde, kavsin
batı ucundaki Kaleiçi semtiyle puradan

doğuya doğru yayılan

alanda yer almakon sekiz mahalle ise nehrin
öte yakasında. Yıldırım Bayezid ile ll. Bayezid'in yaptırdıkları külliyeierin ana merkezi teşkil ettiği kısımda bulunuyordu.
Bu mahallelerden Hisar'ın güney ucu ile
nehrin öte yakasındaki dokuz mahallede yoğun gayri müslim iskanı vardı. Ayrıca bunların bir kısmı da diğer mahallelerde müslümanlarla birlikte oturuyordu (bk. Ergenç, lll, 141 9- 1421) XVIII. yüzyıl ortalarında uğradığı yangın , zelzele
gibi tabii afetiere rağmen büyük bir şe
hir hüviyetini muhafaza eden Edirne'de
XIX. yüzyılda Ahmed Badi Efendi'ye göre 162 mahallenin bulunması. 1703 sayımında birleştiren mahallelerin gerçekte ayrı olarak telakki edildiğini gösterir.
Ayrıca Bad! Efendi kırk bir mahallenin
ortadan kalktığını da söyler. Şehrin nüfus yapısı ise Türk hakimiyetinin baş
ladığı andan itibaren fiziki gelişmeye
paralel olarak artış göstermişti r. Fetih
öncesi 10-15.000 olarak tahmin edilen
nüfus Türk hakimiyetinin ilk yılların~
da 1S.OOO'i aştı. XIV. yüzyıl sonlarında
Schiltberger'in ve XV. yüzyılın ilk yarısın
da B. de la Broquiere'in ifadeleri Edirne'nin oldukça ka l abalık bir şehi r olduğunu ortaya koyar. Gerçekten 1528 tarihli Tahrir Defteri'ne göre Edirne'nin
nüfusu 20.000'i aşmıştı. Bu sayı 1570'lere doğru 30.000'e ulaştı. Nüfus küçük
bir artış l a XVII ve XVIII. yüzyıl başların
da hemen hemen aynı kaldı. 1703'te altmış beş mahallede 3797 ev, 5329 aile
reisi tesbit edilmişti. Bu rakamlara göre şehrin nüfusunun 30-40.000 dolayın
da o l duğu , bu nüfusun % 12'sini gayri
müslim unsurların oluşturduğu belirtilir
(Ergenç, lll, 1421) . Ancak XVIII. yüzyılın
ikinci yarısında n itibaren şehi r nisbeten
metrük bir hale geldi. XIX. yüzyılda uğ 
radığı işgaller. Balkanlar' ın demografik
yapısında meydana gelen değişiklikler
çerçevesinde nüfusta ani yükselme ve _
azalmalar oldu. 1828-1829 Osmanlı-Rus
savaşları sırasında müslüman halkın çoğu göç etti, onlardan boşalan yeriere civar köylerdeki hıristiyan ahali yerleşti
ve nüfus dengesi giderek eşit hale geldi. 1830-1835'1erde 85-100.000 civarın
da nüfusa sahip olan Edirne, 1870'1erde 244 mahalle ve 25.451 eve, 19.S76'sı
müslüman 48 . 546 ' sı hıristiyan. 539'u
Kıpti 68.661 kişilik bir nüfusa sahipti.
Rus işgali sonrası yine 1OO.OOO'i geçen
nüfus XX. yüzyıl başlarında 87.000'e inmiş, Balkan Harbi, ı. Dünya SavaŞı dönemi ve Yunan işgali sı rasında oldukça aza!tayd ı . Diğer
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mış.

1927'de bur<'\da 34.528 kişinin ya tesbit edilmiştir.

şadığı

Edirne Anadolu'yu Avrupa'ya bağla
yan yol üzerinde çok önemli bir mevkide yer alıyordu. \3u yol aynı zamanda sefer yolu olaral< da kullanılıyordu. ist;;ın
bul ile bağlantının sağ la ndığı bir başka
güz;ergahı ise Edirne- Tekirdağ ve oradan deniz vasıtasıyla devlet merkezine
ulaşan t icari öneme sahip yol teşl~il ediyordu. Bu iki yol şebekesi düğümtendik
leri Edirne'yi büyük bir pazar durumuna geti rmişti. Bu yollar vasıtasıyla Anadolu'dan getirilen mallar Avrupa içlerine veya Tuna havzasına nakledilirdi. Diğer taraftan izmir- i stanbullimanla rı dolayısıyla Akdeniz- Tu na boyu bağlantısın
da da Edirne önemli bir kavşak noktası
dururnundaydı . ';0./. yüzyılda görülen ticari canlanma daha sonraki dönemlerde de sürdü. 155.Ş'te H. Dernschwam burada bolluk ,O l duğunu. pazarlarda her çeşit meyvenip görüldüğünü. dört büyük
fırının bu l unduğunu yazar {İstanbul ve
Anadolu'ya Seyahat Günlüğü, s. 3331 GerÇekten de ';0./l. yüzyılda Meriç Köprüsü
yanında iskelebaşı denilen yer. Edirne'nin limanı durumunda olan Enez ile bağ 
lantılıydı. ıyıısır, Ege adaları ve izrnir 'in
ticari malları. yemişleri ve hu bubatı gem ilerle Enez'e gelir. buradan küçük gemiler vasıtasıyla nehir yolu ile iskelebaşı'na getirilirdi. Diğer taraftan Meriç yolu ile Filibe'den sallarla pirinç nakli yap ı lır. bazan Enez' e yollanarak oradaki gemilere iletilirdi. Batılı tacirler XVIII. yüzyılda çeşitli cins kumaşları Edirne'ye getirirler. buradan ipek. manda derisi. bal
mumu ve yün alırlardı. Büyük ölçüde
Fransız ve Venedik tacirlerinin satın alq ı k l arı yün Edirne'ye Enez veya Marmara Ereğiisi'nden geliyor. ipek ise Tırno
va'dan temin ediliyordu. Edirne'de ayrı 
ca canlı bir tahıl alışverişi de yapılıyor
du, ancak sanayi çok gelişmiş değildi.
Edirne. hububat ve diğer zirııi mahsullerin pazarı o.Ima özelliğini XIX. yüzyılda
da korumuştu. Bilhassa padişahların şe
hirde bulunduğu tarihlerde ticaret can lılık kazanıyor. onların istanbu l'a dönüş
lerinde ise bu canlılık büyük ölçüde kayboluyordu.

Kule, Yelli Burgaz, Germekapı Kulesi. Zindan Kulesi) ve dokuz kapısı vardı. Geçirdiği tahribat ve tabii afetler sonucu kaleden bugün sadece saat kulesi kalmış
tır. Edirne ayrıca sarayları ile de meşhur
bir şehirdi. Buradaki Es.k i Saray ı. Mur ad tarafından kale dışında inşa ettirilmişti. Bu sarayın yeri kesin olarak bilinmiyorsa da Topraklıbayır'da sonradan
Hatice Sultan Sarayı'nın yaptınldığı yerde bulunduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca burada bir de Yıldırım Bayezid tarafından başka bir saray daha inşa ertirildiği bilinmektedir. Tunca Sarayı. Rünkar Sarayı. Edirne Sarayı gibi adlarla da
anılan Saray-ı Cedid ise şehrin dışında
Tı,ınca'nın batısındaki geniş bir düzlükte bulunmaktaydı. S uran ın inşası ll. Murad zamanında başlamış, ll. Mehmed
tarafından bitirilmiş, KanCıni Sultan Süleyman döneminde yeni ilavelerle geniş
letilmişti. Daha sonra sık sık tamir geçiren bina XIX. yüzyılda kısım kısım harap hale geldi, Rus i şgali sırasındf:l tah liye edilirken ateşe verildi. geriye kalan
kısımları da daha .sonraki yıllarda ortadan kaldırıldı. Şehir içinde Hatice Sultan
Sarayı'ndan başka IV. Mehmed zamanın
da yaptırılan Çadır Köşkü de mevcuttu.
BuçuKtepe Kasrı , H ıdırlık Kasrı. Yıldız
Kasrı IDörtkaya mevkiinde). Karaağaç 'ta
Demirtaş Kasrı diğer saray türü yapıları
teşkil ediyordu.
istanpul'dan sonra Trakya kesiminde
ikinci büyük şehir olan Edirne. özellikle

Ed irne 'den bir

sanat şaheseri camileriyle ayrı bir şöh
rete sahiptir. Burada ilk cami ı. Murad'ın
emriyle t esis edilen, ll. Murad zamanın
da yanına bir medrese yaptı rıl an, Kaleiçi'nde Keçeciler Kapısı yolu üzeri nde ki liseden pozma Halebf Camii'dir (Çelebi
Cami i). Ayrıca yine Kaleiçi'nde kiliseden
bozma bir başl<a cami daha vardı: burası Fatih Sultan Mehmed tarafından yeniden yaptırılmış. ';0./lll. yüzyılda ise yıkıl
mıştı. XIV. yüzyı ld an kalma yegane cami
1399 tarihli yı ldırım Camii'dir. Edirne'nin gelişme gösterdiği XV. yüzyılın ilk
yarısında bazı büyük abide!er inşa edilmiştir. Emir Süleyman tarafından in şası
başlatıla n 1ı 402) Eskicami ı. Mehmed zamanında tamamlanmış ve Ulucami adı
nı almıştır. Burası Üç Şerefeli Cami'nin
inşasından sonra Cami-i Atik adıyla anıl
mıştır. ll. Murad ta ra fından 1436'da Murad iye mahallesinde Sarayiçi'ne bakan
tepede önce bir mavlevihane olarak ya p··
tırılan. sonra da cami haline getirilen Muradiye Camii, kale dışında Manyas mevkiinde hadis tedrisi için yaptırılıp cami
haline getirilen 1435 tarihli darülhadis,
IJ. Murad tarafın dan 1438'de başlanıp
1447'de tamamlanan Üç Şerefeli Cami
bu yüzyıla ait d iğer önemli eserlerdir. ll.
Bayezid'in Tunca kenarında yaptırdığı
cami, tabhane, darüşşifa. medrese ve
imaretten ibaret külliyesi ise ayrı bir
öneme sahiptir { 1484- 1488) ';0./. yüzyıl
da inşa edHen diğer mabedler arasında
Gazi Mihc;ıl11422). Beylerbeyi 11429). Şah

görünüş

Tarihi Alıideler ve Kültür. Edirne'nin Oshakimiyeti döneminde fiziki bakımdan gösterdiği gelişme çeşitli binaların inşasıyla da kendini gösterir. Şeh
r in nüvesini teşkil eden kale. Tunca kenarında bugün Kaleiçi denilen yerde bulunmaktaydı. Kalenin dört kulesi {Büyük
manlı
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Melik (1429), Me~id Bey (1442), Kasım
camileri sayılabili r.
XVI. yüzyılda Edirne'nin en güzel mimari eserleri Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Bunlar arasında sonradan yı
kılan Taşlık Camii, Defter dar Camii ile
ŞeyhY Çelebi Camii ve nihayet onun muhteşem eseri Selimiye Camii en önemlileridir. Medrese. darülkurra, sıbyan mektebi ve muvakkithanesiyle muhteşem
Selimiye Camii, önceleri Kavak Meydanı
denilen Edirne'ye hakim bir yerde inşa
ettirilmiştir. Edirne'nin ayrıca bir ilim
merkezi olduğu birçok medresenin bulunmasından da anlaşılmaktadır. Külliyelerde mevcut olanlardan başka burada Üç Şerefeli Cami avlusunda ll. Murad
tarafından kurulan Saatli Medrese, Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırı
lan Peykler Medresesi de bulunuyordu.
Ahmed BadY Efendi eserinde Edirne'de
kırktan fazla medrese ismi sayar. Şehir
de ayrıca birçok han, hamam, bedesten
ve çarşı da yaptırılmıştı. I. Mehmed'in
Eskicami'ye vakıf olarak inşa ettirdiği on
dört kubbeli, dört kapılı bedesten (141 8).
ll. Murad'ın Batpazarı'ndaki eski bedesteni, Kurşunlu Han ve Tahıl Ham, Mimar
Sinan yapısı kemerli büyük arasta. yine
Mimar Sinan ' ın Büyük ve Küçük Rüstem
Paşa hanları, Sokullu adına yaptırılan Taş
han, XVII. yüzyılda Vezir Ekmekçizade
Ahmed Paşa ' nın yaptırddığı han (1609)
ve kervansaray, Sinan'ın Semiz Ali Paşa
adına inşa ettiği altı kapılı Ali Paşa Çarşısı (ı 569) bunlar arasında en önemlileridir. Bunların yanında Edirne'de birçok
çeşmenin bulunduğu ve Tunca ile Meriç
üzerinde köprülerin yaptınldığı bilinmektedir.
Paşa (1479)

Edirne tarihi abideleri yanında önemli bir kültür merkezi olma özelliğine de
sahipti. Padişahların Edirne'de ikametleri, saray çevresinde önemli bir kültür
muhiti oluşmasına yol açıyordu. Buradaki ilim ve irfan muhitinde yetişmiş pek
çok meşhur şahsiyet vardır. Bunlar arasında şeyhülislamiardan Kemalpaşazade

Şemseddin

Ahmed, Ahmed Şemseddin
Efendi, Şeyhülislam Mehmed Emin Efendi, Gülşeni tarikatının pirlerinden Şeyh
Hasan Sezar-yi GülşenY, mevlevlhane kurucularından Celaleddin ve Cemaleddin
çelebiler (ll. Murad devri), Fatih devri
şairlerinden Hacı İvazpaşazade AtaY, ll.
Selim devri şairlerinden hekim Sinanoğ
lu AtaY, tezkire sahibi SehY, eş-Şel}a, il}u 'n-ndmaniyye mütercimi Mecdi, İb
retnüma-yı Devlet müellifi KesbY, tarihçi Oruç Bey, Edirne tarihçileri Abdur-
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rahman Hibri, Cevrr İbrahim ve Örn Mahmud Ağa sayılabilir.
eser yazılan nadide
biridir. Tarih-i Edirne adıy
la da anılan Hikdyet-i Beşir Çelebi, Abdurrahman HibrY'nin Enisü '1- müsamirin'i, Ahmed Badi Efendi'nin Riyaz-ı Belde-i Edirne'si, Örfi Mahmud Ağa'nın Tarihçe'si bu şehirle ilgili eserlerdendir.
Edirne'nin gelişmesinde rol oynayan
önemli şahsiyetler arasında ise ı. Murad
devri meşhur mutasawıflarından Vahşi Fakih, ilk Rumeli beylerbeyilerinden
Güml üoğlu. Şeyh Bedreddin Mahmud,
Çelebi Sultan Mehmed'in hocası Sofu Bayezid, ı. Mehmed ve ll. Murad devri şah
siyetlerinden Şah Melik Paşa, mutasavvıflardan Şeyh Şücaüddin Karamani, Kazasker Veliyyüddin b. İlyas, Hasan Paşa,
Çelebi Mehmed'in kızı Ayşe Hatun, Timurtaş Bey, Şarabdar Hamza Bey, Fatih devri ulemasından Fahreddin-i Acemi, Evliya Kasım Paşa . Hazinedarbaşı
Sinan Bey, tabip Abdülhamld-i Ları zikredilebilir.
Edirne,

hakkında

şehi rlerden

Bugünkü Edirne. Osmanlı hakimiyeti
döneminde Rumeli eyaletini teşkil eden
yirmi dört sancaktan Çirmen livasına
bağlı olan. daha sonra XIX. yüzyı lda mutasarrıfl ı k. ardından da valilik merkezi
durumuna gelen Edirne, Lozan Anti aş
ması sonrası yeni Türkiye Cumhuriyet i'nin bir sın ı r şehri özelliğini kazandı. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında nüfusu
oldukça azalmış olan şehir 1940'a doğ
ru yeniden toparıandı ve nüfusu 45.000'i
geçti. Ancak bu nüfusun çoğu II. Dünya
Savaşı t ehlikesi karşısında bölgeye yığ ı lan
askerlerden oluşuyordu. Nitekim 1945'te
askerlerin çekilmesi yanında daha önceki savaş tehlikesi dolayısıyla nüfusu
29.000' e düşmüştü. 1950'Ierden sonra
yeniden canlanma başlamış ve 1960'ta
40.000'e çok yaklaşan nüfusu 1980'de
71 .914'e, 1985'te 86.909'a, 1990'da ise
102.345'e ulaşmıştır. Edirne iktisadi yönden yakın çevresinin önemli bir tarım
ürünleri pazarlama merkezidir. Endüstri
de daha ziyade tarım ürünlerinin işlen
mesine dayanır. Özellikle sanayinin teş
viki nüfus artışını da beraberinde getirmiştir. Burada Trakya Üniversitesi'nin
kurulmuş bulunması. eski kültür ve eği
tim merkezi olma özelliğini kazandırma
da önemli bir adım olmuştur. Diyanet
İşleri Başkanlığı'na ait 1992 yılı istatistiklerine göre il ve ilçe merkezlerinde
yetmiş. kasaba ve köylerde 282 olmak
üzere Edirne 'de toplam 352 cami buluri-

maktadır. İl merkezindeki cami sayısı ise

otuz üçtür.
Edirne şehrinin merkez olduğu Edirne ili Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale illeri ve ayrıca Bulgaristan ve Yunanistan
sınırları ile çevrilmiştir. Merkez ilçeden
başka Enez. Havsa. ipsala, Keşan. Lalapaşa . Meriç, Süleoğlu ve Uzunköprü adlı
sekiz ilçeye ve on dokuz bucağa ayrıl
mıştır. Sınırları içerisinde 266 köy bulunmaktadır. 6276 km 2 genişliğindeki
Edirne ilinin 1990 sayımına göre nüfusu 404.599, nüfus yoğunluğu ise 64 idi.
BİBLİYOGRAFYA:

BA. TD, nr. 77, 370, 648, 729 ; B. de la Broquiere, Le Vayage d 'autremer (ed. Ch. Schefer),
Paris 1892, s. 169· 173; Khalkokondylas, His·
toire de la Decadance de l'Empire Grec et
etablissement de Celuy des Turcs, Paris 1620,
s. 14 · 17 ; H. Dernschwam, istanbul ve Anada·
lu 'ya Seyahat Günlüğü (tre . Yaşar Önen), An·

kara 1988, s. 44·46, 333, 831 ·834 ; O. Oh.
de Busbecq, Türkiyeyi Böyle Gördüm (haz.
A. Kurutluoğlu) , istanbul, ts. (Tercüman 1001
Temel Eser). s. 34; Beşir Çelebi, Risale, iö
Ktp. , TY, nr. 451 ; Abdurrahman Hibrf. Enfsü 'l·
müsamirfn, iö Ktp., TY, nr. 451; Örff Mahmud, Edirne Tarihi, İO Ktp., TY, nr. 3612; Ahmed Badf. Riyfız -ı Belde· i Edirne, Beyazıt Devlet Ktp., nr. 10391·10393 ; Polanya/ı Simean'un
Seyahatnamesi 1608-1619 (tre . H. Andreasyan), istanbul 1964, s. 23-24, 169·173; A. de
Motraye, Travels, London 1732, 1, 280-281 ;
Chevalier d'Arvieux. Memoires, Paris 1735, N,
498·500 ; Deshayes de Coutmenin, Vayage de
Levant {ait par le Commandeme nt du Ray en
l'annee 1621, Paris 1824, s. 78·80; Pouqueville,
Voyage de la Grece, Paris 1836, 1, 14; Moltke,
Brle{e Über zusUinde und Begebenheiten in der
Türlcei, Berlin 1841, s. 100 vd.; Şevket. Edirne
Salnamesi, Edirne 1310; V. Langmantel, Hans
Schiltberger's Reisebuch, Tübingen 1885, s. 7 ;
Philippe du Fresne -Canay, Le Vayage du Le·
vant, Paris 1897, s. 45·46, 133; Rifat Osman.
Edirne Rehnüması, Edirne 1336; a.mlf., Edirne Saray ı, Ankara 1957; Mükrimin Halil [Vı 
nanç], Düstürname-i Enverf: Medhal, İstanbul
1929, s. 43-46 ; O. Nuri Peremeci, Edirne Tarihi,
istanbul 1940 ; Oktay Aslanapa, Edirne 'de Os·
man/ı Devri Abideleri, İstanbul 1949; M. Tayyib
Gökbilgin, Edirne ve Paşa Livası, istanbul 1952;

a.mlf.. "Edirne", iA, IV, 107-127; a.mlf.. "Edirne Hakkında Yazılıruş Tarihler ve Enisü'lmüsarnirin", Edirne : Edirne 'nin 600. Fethi Yıl·
dönümü Armağan Kitabı, Ankara 1965, s. 77 ·
117 ; a.mlf.. "Edirne Şehrinin Kurucuları", a.e.,
s. 161-178; Semavi Eyice. "Bizans Devrinde
Edirne ve Bu Devre Ait Eserler", a.e., s. 3976 ; Halil inalcık, "Edirne'nin Fetbi (1361)", a.e.,
s. 137 ·160; Bekir Sıtkı Baykal, "Edirne'nin Uğ
ramış Olduğu İstilruar" , ae., s. 178 · 198; Salih Zorlutuna, "XVII. Yüzyılın İkinci Yansmda Edirne'nin Sahne Olduğu Şahane Sünnet
ve Evlenrne Düğünleri", a.e., s. 265·296; H.
Sadi Selen. "Yazma Cihannüma'ya Göre Edirne Ş ehri", a.e., s. 303-310 ; F. Th. Dijkema, The
Ottoman Histarical Monumentallnscriptions in
Edirne, Leiden 1977; Rıfkı Melül Meriç, "Edir-

ne'nin Tarihi ve Mimari Eserleri

Hakkında" ,

EDiRNE
Türk San'atı Tarihi Araştırma ve incelemeleri,

1, istanbul 1963, s. 439·536; Ö. L. Barkan. "Edirne Askeri Kassarnma Ait Tereke Defterleri
(1545-1659)", TTK Belgeler, 111/5·6 (1968), s.
1· 4 79; E. Zachariadou. "The Conquest of Adrianople by the Turks", Studi Veneziani, XII,
Venice 1970, s. 210·217; Haim Gerber. "The
Waqf Institution in Early Ottoman Edirne",
MS, XVII ( 1989), s. 29-45; Özer Ergenç, "XVIII.
Yüzyılın Başlarında Edirne'nin Demografik
Durumu Hakkında Bazı Bilgiler", TTK Bildiriler, lll (1989), s. 1415-1424; [bu madde müell ifin bibliyografyadaki çalışmaları esas alınarak
Feridun Emecen tarafından düzenlenmiştir[.

~

M.

TAYYİB GöKBİLGİN

D MiMARİ. Edirne Trakya'nın en stratejik yerinde kurulmuş bir Roma "castrum"u iken bu kalenin içinde gelişmiş
bir Bizans şehrine dönüşmüş, 1361'e
doğru Türk idaresine geçtikten sonra
hızla bir Türk şehri özelliği kazanmıştır.
Kısa bir süre içinde surların dışına taşa
rak sultanlar, vezirler ve halktan hayır
sahiplerinin kurdukları vakıftarla büyük
bir müslüman Türk şehri kimliğine bürünmüştür. Ayrıca bir saray kompleksi
yapılmış, şehrin içindeki büyük bir kilise camiye çevrilmiş, bir taraftan daha
başka cami ve mescidler inşa edilirken
diğer taraftan da Avrupa yönüne giden
ana yol üzerinde bulunduğu n dan büyük
han ve kervansaraylar inşa edilmiştir.
1453'te fethedildikten sonra istanbul
Osmanlı Devleti'nin yeni başşehri olmasına rağmen Edirne de devletin eski baş
şehri olarak ehemmiyetini kaybetmemiş
tir. Ayrıca padişahlar zaman zaman buradaki sarayda yaşamaya devam ettik-

Edirne

Sarayı

icindeki Kum

Kasrı'nın planı

lerinden Edirne'nin iman da sürmüştür.
Mesela ll. Ahmed ( 1691-1695 ı sultanlığı
döneminde bütün hayatını burada geçirmiş, istanbul'a hiç gitmemiştir.
Edirne'deki mimari eserler, önce 1146'da ( 1733-34) Üç Şerefeli Cami yanından
başlayıp Kanatlı Köprü'ye ve Ekmekçizade Ahmed Paşa Kervansarayı'na kadar
uzanan büyük yangınla harap olmuş, arkasından 1165 Ramazanında (Temmuz
1752) meydana gelen zelzelede büyük
ölçüde tahribe uğramış, fakat bu felaketierin ardından tamir edilmişlerdir.
XIX. yüzyıl başlarından itibaren ise Rus
ordusunun Trakya'ya inmesiyle şehir tekrar büyük bir tahribata uğramıştır. Edirne ilk Rus işgalini Safer 124S'te (Ağus
tos 1829) görmüş, fakat savaşsız teslim
olduğundan saray dışındaki eseriere fazla zarar verilmemişti. Ancak 1877 - 1878
Osmanlı- Rus Savaşı'nda Edirne tarihinin en büyük felaketlerinden biriyle karşılaşmıştır. Bu defa Edirne Sarayı bir daha ayağa kaldırılamayacak şekilde tahribe uğramıştır. Ayrıca 1912-1913 Balkan Savaşı, yarattığı acılar ve eski eserlerde bıraktığı izler bakımından önceki
işgali de aştı. Bundan sonra Edirne'nin
bütünüyle harap olduğu ve içindeki eserlerin adeta yıkılınaya bırakıldığı görülür. Nitekim bu yıllarda bir taraftan şeh
rin aşağı mahalleleri ve Tunca kıyıların
daki camiler taşkınlardan zarar görürken diğer taraftan özellikle 1940'lı yıl
larda, Balkan Savaşı facialarından ürken
halkın aynı hadiselerin tekrarlanacağı
endişesiyle şehirden göç etmesi ve nihayet 1953'teki zelzele şehrin ve buradaki eserlerin büyük ölçüde tahribine
sebep olmuştur. Bunun yanında 19301940 yılları arasında Vakıflar İdaresi tarafından pek çok eserin satı l ması ve bun-

bir tarih yazmış olan Ahmed Badi Efendi'nin bu 300 kadar camiden 224 tanesinin adını tesbit ettiğini ve haklarında
bilgi topladığını belirtmiştir (Edirne Tarihi, s. 79). Kendisi ise elli bir caminin kı
sa açıklamalarla adlarını verir. Oktay Aslanapa yalnız yirmi üç camiden bahsetmiştir. Edirne'deki her türlü tarihi eserin adını veren, Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği bir
listede 157 çeşitli eserin adı yer almış
tır (Edirne'de Osmanlı Devri Abideleri, s.
178- 184 ı Edirne'nin son gördüğü felaket 1953 yılındaki zelzeledir. Bunun sonucunda tarihi eserlerden birçoğunda
yeni tahribatlar olmuş, Gazi Mihal Camii
gibi bazıları ise bundan sonra uzun yıl
lar kendi haline terkedilmiştir.
Esası Roma dönemine inen Edirne Kalesi'nin duvarları 1752 ·de henüz duruyordu. Nitekim zelzeleden sonra bu surun Kafes Kapısı adındaki bir kapısının
Sultan ı. Mahmud tarafından 1166 ·da
(1752-53) tamir ettirildiğini bildiren ki tabesi mevcuttur: "Şah-ı şahan-ı cihan
etti bina 1 Çün Kafes Kapısı olmuştu harab 1 Dedi mevküt ile Urfi tarih 1 Han-ı
Mahmüd eseridir bu bab, 1166". Manyas Kapısı da aynı yıl tamir edilmiştir:
"Bin yüz altmış beşte vakı' zelzele bahükm-i Hak 1 Nice abadanı viran eylemişti na-gehan 1 ... Bab-ı Manyas'ı cedid etti veli Mahmüd Han". Ancak Edirne Kalesi'nin taşları XIX. yüzyılda şehir
deki kamu binalarının yapımında kullanıldığından bugün kaleden ve kapıların
dan iz kalmamış gibidir.
Edirne Sarayı. Edirne'de 1. Murad tarafından yaptırılan ilk sarayın Selimiye

ları alanların binaları yıktırarak arsaları

ile Edirne'nin vakıf
büyük kısmı yok olmuştur.
Mimar Sedat Çetintaş 23 Temmuz 1940
tarihinde yazdığı raporda. "üçüncü derecede görülüp lüzumunda yıktınlması
caiz görülen binalar" olarak altmı ş beş
eserin adını yazmıştır. Rıfkı Metal Meriç
tarafından tesbit edildiğine göre 19281948 yılları arasında bazıları arsa halinde olan 120 cami ve tekke satılmıştır.
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Edirne Sarayı'nda Kum Kasrı'nın meydana bakan cephesi
ile Bestancıbaşı Dairesi' nin çizimi (Sayger·Desarnod, lv. 30. 42)

Evliya Çelebi, XVII. yüzyılın ilk yarısı
içinde Edirne'de on dördü sultanlar, 300'ü
vezirler ve ayan tarafından yapılmış 314
cami bulunduğunu bildirir. Ancak mescidler ve zaviyelerle bu sayının 1700'ü
bulduğunu yazması bir abartmadır. O.
Nuri Peremeci, Edirne hakkında değerli
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