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HİBRİ'NİN «ENİSÜ'L-MÜSAMİRİN»İ* 

Sevim İ lgiiret 

H. 1046/M. 1636-37 yılmda kaleme alman Enlsü'l-müsiimirzn, Edirne 
tarihine ait yazmalar seferisinde, Abdurralıman Efendi'ye1 ait ilk muntazam 
te'lif dtmemesi olup birçok yazariara ana kaynak vazifesi görmüştür. Dil iti
bariyle, XVII. asır nesrinin husfisiyetlerini taşıyan eser, Edirne'nin fethi ile 
sonraki durumlarını ve Edirne'ye mensup ricalin tercüme-i hallerini muh
tevidir. Edirne şehrinin tarihini, kültürünü ve ayni zamanda mimari yapı
larını tasnifli bir plan içinde inceleyen Enlsü'l-müsiimirln, bu sahada büyük 
bir boşluğu doldurarak kendisiJ:ıden .sonrakilerin öncüsü olmuştur. 

A-Te'lifi 

Edirne tarihleri serisinde ilk ve sahih. bir kaynak eser oian Enlsü'l-

* Bu yazıda kullanılan kısaltmalar : 
Enis = En'i.sii!l-musamirin 
Şakayık ·= Ta§~öprillü-zade Büsameddin Ahmed, Şakayık-ı Nu'maniye, 
Mehmed Mecdi tre., İstanbul 1269. 
Atii.i = Nevi.:za.de· :Atar;· Hadıifkii!l-hakai1C fi tekmileti'ş-şakayık, !Stan
bul 1268. . 

ı· «Hibi'lı) .niahlası 'ile me§hur Abdurrahman Efendi, IV. Mehmed devri 
<i.limlerinden olup Zilhicce 1Q12adayıs 1604'de Edirne'de doğmu§~ur. Yine Edir
ne'İi «Salba§» ünvanı ile marüf müderris Hasan Efendi'nin oğludur. nk t~i
lini Edirne'de bitiren Hib.·i, medrese tahsilini İstanbul'da tanmnn§ müderrisler 
yanıİlda yapmı§ ve tedris hayatma atılarak, mutad dereceleri katetmi§tir. Hib
ri Efendi muhtelif medreseler müderrisliğinde bulunduktan sonra, H. 1069/M . .,: 
1659 tarihinde vefat etmiş ve Edirne'de Yıldırım semtinde defnolunmu§tur (bk: 
Tayyib Gökbilgin, Tarihimizde Edirne'nin . mevkii ve tarihçileri, «V'niver.site 
Haftası, Edirne Konteransları», İst. 1958, s. 38-63; aynı müellif, Edirne hak
kında yaz·ılmış 'tarihler ~e Enisii'l-mii.sl'imirin, «Edirne Armağan Kitabı», Ank.) 
1964, s. 77-117; Sevim üngün, Abdurrahman Hibri ve Enisii'l-mii.samirin, Dok-
tora tezi, İst. 1972, Tarih Seminer Ktp. s. 14-17). · 
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müsamirin2
, Hibri'nin tarih görüşünü aksettirmesi bakımından da önemli

dir. Gerçekten, müellif, eserinin dibaçesinde, kendisini bu te'life iten ·sebeb 
olarak, Arap ve Acem müellifl.erinin meşhfu şehirlere ait tarihler yazdık
larını ve onları tasvir ;ettiklerini sonra da ulema ve meşayihi hakkında ma
lumat verdiklerini göstermiştir. Halbuki, Osmanlı alimlerinin bu zamana 
kadar böyle bir eser vücuda getirernemiş olması Hibri'yi müteessir etmiş, o 
da, doğduğu şehir olan Edirne alıvali ile ilgili muhtasar bir tarih yazmayı 
arzulamıştır. 

Hibri, fetihten önceki Edirne için kaynaklarda malumatın bulunmama
sı nedeniyle, kitabıni Edirne'nin fethi ile başlamak zorunda kalmıştır. Eni
sü'l-müsamirinde de yer yer görüleceği veçhile, tarihler9en, Şakayıkdan, 

şuara' tezkirelerinden ve ayrıca sözüne güvenilir kimselerin şifahl nakillerin
den faydalanmıştır. Eserin, hatime bölümünde de belirtildiği gibi 1046 yı
lında tahrifine başlamıştı.r3. Eserde,' 1046/1636/37'den sonraki senelere ait 
bazı malumatın bulunması, müeUifin mezkfu tarihten sonra da zaman za
man ilaveler yaptığını bize açıkça göstermektedir4• 

·B - M u h t e V a s ı V e T a h ı i ı i 

En'isü'l-müsômirin, Edirne ile ilgili tarihi, mimari ve topografik malu
matı, alfabetik bir düzen içinde inceleyen muhtasar bir derlemedir. Bizce, 
eserin nüvesini; bölüm, kaynak ve tanıtmalarında da göreceğimiz üzere, 
muhtelif eserlerden toplanan malumatın doğru olarak aktarılması ve devri
ne ait müşahedatın tesbiti teşkil etmiştir. 

Hibri'nin, zamanına müsadif kadıların ve müderrislerin tayin tarihleri 
hakkında, doğrudan doğruya, verdiği otantik bilgi, eserin en sıhhatli tara
fıdır. 

Edirne'deki sanat eserlerine, zaman zaman yapılan ilaveler ve restore
ler hakkındaki bilgiyi, bizzat düşürdüğü tarih mısra'lariyle tezyin etmişt~. 

2 Eni.sii!Z-mii.sd.mirhı ismini Flügel (Kat. n, 259) ve Ali Hilı:ni ed-DaA-ıs
tani (Fihris, Kahtre 1306, s. 164) yanlış olarak Enisii'l-miisd./irin şeklinde 

kaydetmişlerdir. 

3 Keşfıl!z-ziinti.n, I, 198'de eserin te'lif tarihi 1045/1635; Franz Taeschner 
(Die Geograph. Literatur der Osmanen, Zeitschrift der Deutschen Morgenan
dischen Gesellsc1ıaft, Leipzig 1923, LXXVll, 45; Türkçe tre. Osmanlılarda coA"· 
rafya, 'f,'iirkiyat Mecmuası, n, 1928, s. 284-85'de ise 1009/1600'dür. 

4 Enis, 57h, 70•, 66"-69n. 
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Bir dibaçe ile b~şlayan En'isü'l-triüsômir'in'de, Hibd, Edirne ile ilgili 
malumatı 14 bölüm üzerinde toplamıştır5• Bu bölümler sırası ile şunlardır: 

I. Bolümde : Edirne'nin fethi, 

IT: Bölümde : Edirne kal' esi, pazar yerleri, çarşıları ve Edirne sarayı, 

ill. Bölümde: Edirne'de mevcüd camiler, mescidler, imaretler ve na
maz-ga.J:ılar, 

IV. Bölümde : 

V. Bölümde: 

VI. Bölümde : 

VII. Bölümde : 

VIII. Bölümde : 

IX. Bölümde : 

X. Bölümde: 

XI. Bölümde : 

Edirne'de olan medreseler, darü'l-kurra, hankahlar ve 
. zaviyeler, 

Edirne'deki hanlar ve ribatlar, 

{Iamamlar, 

Edirne'nin nehirleri Meriç, Tuna, Arda'nın evsafı, bah
çeleri, köprüleri, çeşmeleri ve sebilleri, 

Edirne civarındaki kasabalar, 

Edirne'de medffin olan meşhfu ulema ve mutasavvıflar, 

Ertuğrul Gazi'den itibaren IV. Mehmed'e kadar Osman-
. lı padişahlarının tercüme-i halleri, fütühatı ve hayratı, 

Edirne kadıları, 

XII. Bölümde : Edirneli" meşhfu şairler ve edipler, 
XIII: 'Bölümde : Edirne'de ceieyan eden mühini vak'alar, 

o • 

XIV. Bölümde: Şairlerin, Edirne için dedikleri şürler. yer alır. 

Fasılların muhtevası - ve bu-fasıllarda kullandığı başlıca kaynaklar aşa
ğıda gösterilmiştir. . 

5 Geschichte des osmanisehen Reiches, von seiner s.tiftung an bis auf 
gegen wartige zeit~n. Nach dem Franzasisch!3n des Hrn. De la Oroi3: mit ver
besserunge!ı 1.JOn Johann Ohirstoph Fr·idrich Schulz, m, 399 (Leipzig 1772)'de 
Enisii'Z-miisamirin tanıtılmıştır. Fakat, De la Croix, Enisü'l-miisiimirin'den hiç 
bir malüınat almamıştır. Bu eser hakkındaki bilgiyi Katip Çelebi'nin Keşfii/z
ziinün isimli eserinden ~aklen kopya ederek verdiği muhtemeJQir (bk. Keşfii/z
ziin·ıın, I, 198). J. von Hammer, GOR, I, 592,. X, 691, 6Q2; .Franz Babinger, 
GOW, Leipz!g 1927, 213'de de eseri ve bu fasılları tanıtmışlardır. Tayyib Gök
bilgin, fasılların kısaca hillasasını (Edirne hakk1nda yazılmış tarihler ve Eni
sii'l-miisamirin, _«Edirne Arm-ağan Kitabı», s. 89-117)'de vermiştir. 
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I. Fasıl 

Bu fasılda Orhan Gazi'nin oğlu Karasi hakimi Süleyman Paşa'nın 

760/m. 1359 hudfıd~nda, maiyetindeki " 1üvve.iierle~· ÜmeraCıari kendisine 
yardımcı Hacı İlbey; Ece Bey; Gazi Fazı! ve Evrenos Bey gibi şöhretli ku
mandanl~r ile iki sal yaptırarak bir gece 80 yiğitle Rumeli'ye geçişi ve Çim
İıi ( = Cimbi)'nin6 fethi, üç gün içinde de 3000 dilaverin celbi ile Miğalkara, 
İpsala'nın zabtı anlatılır7• 

761/m. 1360 tarihinde Süleyman Pasa'nın bir av esrrasındaki ölümü 
: ! ' . : . 

ve müteakıben de babası Orhan Gazi'nin ölümleri zikredilir. 

Murad Hüdavendigar ( = I. Murad) tarafından Ankara kal' esinin zabtı, 
Rumeli tarafından da yukarıda isimleri mezkfır kumandanların da iştirak 
ettiği müş~erek harekatla Çorlu, Misilli, Burgos, Keşan, Dimetoka ve niha
yet Edirne'nin zabtı, Murad Hüdavendigar'ın768/m. 1366'de Saray-ı Atik'i 
inşa ettirerek Edirne'yi başkent yapması bu fasılda yer alır. 

II. Fa s ı I 

Edirne kalesi ( = hisarı), pazar yerleri, çarşıları ve Edirne Sarayı bu 
fasılda yer almıştır. 

Edirne kalesi : Tunca nehri yak~ında dört köşe bina olunmuştur. Her 
köşesinde müdewer büyük birer kulesi vardır. Bunlardan biri, gerektiğinde 
vüzera ve küberanın hapsedildiği Yelli Burgos'tur. İkinci kule; derme kapı 
isimli yerde olan kuledir. Hisarın su kulesidir. Bu kule ile Hisar köşesine 
bitişik diğer bir kule ( =:= _ burç) arasıJ.!a l.?iı: g~r.m~ clllvaı:. ç~lğJip t>kJqıpı ya
pılmıştır ki Germe-kapı8 demekle meşhfırdur. Zindan Kulesi, zindan_ vazi
fesini gördüğü için bu ismi almıştır. Sonuncusu ise, üç şerefeli yakınındaki 

6 Münir Aktepe, Osmanhların Rumeli'de ilk teth ettikleri Cimbi kal'ası, 
Tarih Dergisi, c. I, sayı : 1-2, İst. 1950, s . 283 vd.; Şehabeddin Tekindağ', Sii-
leyman Pcuıa maddesi, «islam Ansiklopedisi», c. I, s. 192. . 

7 Süleyman Paşa'nın iki sal yaptırarak kar§ıya geçi§i ve Çimni ( = Cim
bi) kalesi ile civar yerleri zabtı, müellifimiz IDbri tarafından bazı kısımları ay
nen, bazı kısımları da muhtasar bir §ekilde Tacii't-teviirih, I, 54-60, 64-73'den 
alınmı§tır. Ayrica, bu mevzu'da en önemli tedkik için bk. Şehabeddin Tekin
dağ, ayni makale, s. 190-194. 

8 Yukarıdan aşağıya ·doğru inerek açılan kapı. İndirme kapı. 
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Büyük Kule ( = K).llle-i Keblre)'dir. Bunlardan maada, hisarın l;ıer duvarm
da on ikişer kulesi vardır. Kalenin dokuz kapısının isimleri şöyledir :· 

1. Kule Kapısı : Kulle-i Kebire yakınında olduğu için bu isim veril
miştir. : Ketenciler Çarşısı'na açılır. 

2. Top Kapısı : Tophane yakınında olduğu için bu ısım verilmiştir. 

Ağaç Pazarı'na açılır. Bu kapı, Ebü'l-hayrat (II. Murad) zamanında ihdas 
edilmiştir. 

3 . . Kafes Kapısı: Mihal Köprüsü semtine açılır. Eskiden civa,rında ka
dınlara mahsus «Kafes» tabir edilen hapishaneden dolayı bu ismi almıştır. 

4. Keçeciler Kapısı : Dışında keçeçiler bulunduğundan bu ismi aı.:. 

mıştır. İçindeki Kazancılardan dolayı « Kazancılar Kapısı» da denilir. · 

5. Uğrın Kapı: Germe Kapı yakınında gizli bir kapıdır. 

6. Manyas Kapı : Darü'~-hadls Camii önündedir. · 

7, Tavuk Kapısı: Tahtelkaİeye açılan kapıdır. Müellif zamanında ha
rab bir kapıdır. Birkaç meyve dükkanı vardır. Edirne'nin semiz tavuğu bu
rada satıldığı için bu ismi almıştır. 

8. İğneciler Kapısı : Bit pazarı denilen yerdedir. Eskiden bu kapıya 
«İstanbul Kapısı» diye isimlendirmişler .. Ama bu isim unutulnıuştur. 

9. Orta Kapı: Ali Paşa Çarşısı'run ortasına açılan bir. kapıdır. 

A I i p a ş a Ç a r ş ı s ı : ·Sultan Süleyman'ın vezirlerinden Sernin Ali 
Paşa, 967 /m; 1559'da bina eylemiştir. Altı kapısı vardır. Tavanı kargir bi:.. 
nayla kemerdir9

• 

H a f f a f ı a r Ç a r ş ı s ı : Üstü kemer li kargir binadır. Çarşı, Meyve 
Kapanı ile birlikte II. Selim camiine vakf. için III. Murad zaamnında yap
tırılmıştır. Bundan başka, Edirne'nin iki meşhfu bezzazistanından (bedesten) 
bahsedilir: Bunİardan birincisi, şehrin ortasında ve Çelebi Sultan· Mebmed 
Haıi'ın yaptırdığı Cami-i Atik vakfı olan bezzazistandır .. Eski alat ve . esvab 

· 9 ~saf-ı ii.'zam ' Ali Pa:;a--y1 hds 
Yapdı bir çarşu-yı zibii. bi-bedel 
Tig'iya tar-ihin eylersen sıı!al 
Sıık-ı ·ra'na-yı 'Ali Pa:;a'ya gel (Enis, 9•) 
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satıldığından dolayı Eski Bezzazistan ismi ile anılan . diğeri ise, zikredilen 
bezzazistandan sonra, II. Murad tarafından Darü'l-Hadls camiine vakıf ara
rak inşa ettirilmiş olup binası harabdır. 

Sarraflar Çarşısı ! Önceleri Saraçhane Köprüsünün Kasr-ı Sultan.l olan 
tarafında, köprü baŞlangıcından b~mama kadar uznırdı. 1030/1620'den 
sonra Sarraçlar, Elbac Alemüddin Camii yakınına nakl olunmuştur: Eski 
çarşı harab ve boştt.ir. 

Saray-ı Cedid : Hekim Beşir Çelebi'nin. havasını medb. ettiği yerde Fa
tih tarafından, 856/lı452'de yaptırtılmıştır: Keyfiyet Edirne şililerinden Kes
bi Efendi tarafından nazmen anlatıl.ı:nış; Fatih'le Karamanlı Hekim arasın
da mezkfu musahebeye .aid ma.nzüme Hibritarafından iktihas olunmuştur10• 

Mamak Sarayı : Yeni Saray'a yakın olan Mamak Sarayı II. Selim ta
rafından inşa ettirilmiştir. Bu iki saray arasındaki duvar ile, Sray-ı Cedid'iıi 
taş mescidi, zikredilen duvar üzerinde Sarayovası'na nazır bir kasrı 1021/ 
I 612'de Sultan I. Ahmed yaptırmış aynı yıl Kurban Bayramını da Edirne'de 
geçirmişti!. Yine I. Ahmed'in, 1014/1605'de Saray içinde olan }cöşkün ar
kasından attığı gürz kasrın üzerini aşıp Sarayavaşı'nın vasatma düşmesi . se
bebiyle oraya bir sütUn dikilmiştir. SütUn hala mevcuttur. Mevcut sütUn için 
Hafız Ahmed Pa~a'nın bir kasideciği, Enlsü'l-müsamirin'e dere olunmuş-
tur~'. 

Sehir civarında Çölrnek Köyü12, Bosna Köyü ve İsmaiİce köylerinde . . 
de miri bahçeler mevcuttur. Saraydan çıkma Hoşelhan isimli bir Hatıın, 
Sultan Bayezid Camii yanında Tunca nehri kenarında bir bahçe. yaptırmış
tır. Ve Sarayovası'na yakın bir tepe üzerindeki kasrı d~ IV. Murad · ı 04? 1 
1633'de yaptırmıştır. 

Hibri Efendi, II. Fasılda ca.miler, saraylar, medreseler, köprüler için 
vakfİyelerden ve tapu defterlerinden de istif~de etmiş olmalıdır. 

10 Etıisiı'l-miüılimirin, 6u-7n ; musahebe için bk. Tarıh-i E!iirne- Hikli
yet-i Beşir Çelebi, İ. Hakkı Ertaylan neşr-l, İst. 1960, s. 5 · ve Üniversite Ktb. 
T.Y. 4098, 211n, Kesbi Divanı'nm· Üniversite Ktb. T.Y. 838 (istinsah tarihi 
1254)'deki nüshasında musahebe bulunamadı. . .. ,._ .... 

ll Enisü'l-müsiimirin, Hafız Ahmed. Paşa Divanı, Fatih Millet Ktb. Ali 
Emiri Manzum, Ktb. nr. 799, 38h-39n'da bulunan keside ve tari)ı beyti Hibrl'nin 
tesbit ettiği metinle bazı farklar göstermektedir. 

12 Çölrnek Köyü Enfsü!l-miısamirin'de «Çömlek.» ( c.IJ~ ) şeklin_de geçer. 
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III. Fasıl 

Hibd, eserini kaleme aldığı sırada, Edirne'de mevcut cami adedinin 
-ı O'u selatm dim.i'i olmak üzere- 40 olduğunu zikr ve bunlardan inşa ta
rihleri, vasıfları . ve inşa stilleri hakkında etraflıca izahlarda bulunur. Bu ca
roller şunlardır: Selimiye Camii (II. Selim)13

, Sultan n. Bayezid'in Tunca 
nehri kenarındaki camii, n. Murad tarafından yaptırılmış olan üç şerefeli, 
Muradiye Camii, Darü'l-Hadis Camii, Cami-i Atik, Yıldırım Bayezld Ca
mii, Kilise Camii, Halebi · Caı:nll ve II. Murad tarafından yaptırılmış olan 
Şeyh Şüca Zaviyesi. 

Diğer camilerden hangisinin evvelce zavıye olduğunu, kimin tarafın
dan hangi şeyh için yaptırıldığını ve hali .hazırda -şeyhlerinin kimler oldu
ğu anlatılmıştır. Bu camiler de sıra ile şunlardır : Mihal Bey Gazi, Y elli 
Burgos, Hoca İlyas, Şeyh Sadık Dede Zaviyesi, Süleyman Paşa Camii, Ka
sım Paşa Camii, Gülşenller Zaviyesi, Sule Çelebi Camii, Ayşe Hatı1n Camii, 
Şeyh Çelebi Camii; İbrahim Paşa Camii, Çokalca Camii, Taşlık Camii; Sit
tl Sultan Camii, Defterdar Camii, Hekim Lari Camii, Alemüddin Mescidi, 
Selçuk Harun Mescidi, Dizdar:.zacte Ahmed Efendi Zaviyesi, Şeyh İbralıim 
Zaviyesi, Şeyh Fazlullah Efendi Zaviyesi (hanımı sonradan camiye çevir
miş), Mezid Bey Mescidi (sonradan cami olmuş), Muradiye Küçük Pa
zarı'ndaki mescid (sonra cami oldu), Ali Paşa Zaviyesi, Daye Harun Camii, 
Firuz Paşa Mescidi, .Şey~ Mesud Efendi Zaviyesi, Beylerbeyi Camü, Nokta
cı Camii, Koğacılar Camii, Tahtelkale Camii (önce mescid idi), Perruh Ağa 
Mahallesi mescidi, Timlırtaş Camii. 

Hj.bri, bu balıiste kitabi kaynaklardan ziy.ade bizzat, müşahede ve tah
. kik ettiği malumatı vermiştir .. 

13 Tigi Bey'in cami ve Sai'nin Mimar Sinan hakkında §ürleri de En'isii/l
müsamirin'de yer alır. Selimiye camii için Hibri'nin tanzim ettiği iki beyit aşa-
ğıdadır: · · 

Bir görecek cami'-i şalıdnedir 
Şehr-i sade/ ol dürr-i yekddnedir (Enis, Sn) 

Revanı şiid eder şadırvanı 
Gören kevser. sanur cennetde anı (Enis, 8b) 
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IV. Fa s ıl 

Hibr!, Edirne'de. devrinde mevcut 24 medreseden uçunun (II. S'!Iltan 
Selim1\ ll. Murad bipası Darü'l-Hadis1v ve II. Bayezid16 medreseleri) de
rece itibariyle <<alt~Dl:şfı»; altısının (Üçşerefeli medreseleJ;inden II. Murad ta
rafından yaptırılan «Atik» Medrese17 yine aynı manzı1meden Fatih tarafın
dan inşa ettirilen «Cedid» Medrese 18, Halebiye · MedresesP9

,. Ali Bey veya 
Taşlık Medresesi20, Eminiyye Medresesi21 , Cami-i J\tik ·Medresesi22 . «dahil» 
paşesinde; diğer altısının İsmail Ağa veya Saraciye Medresesi23, İbrahim 
Paşa ~ Medresesi24, Ç)ukacı Hacı Medresesi25, Beylerbeyi MedresesF6

, . .Ya
kut Paşa Medresesi27, Şeyhi Çelebi Medresesi28 ise «baric» payesinde oldu
ğunu; diğer dokuz medresenin (Elhac Alemüddin29, Mütereddjdin Med!.e
sesP0, Şah Melek Medresesi3\ Emir Kadı MedresesP2 , Kadı Fahrüddin, Tü
tünsüz Ahmed Bey, Anbar Kadı, Hüsamiye, ·Ali Kuşi Medreseleri) de «aşa
ği» pa yede bulunduğunu kay d ve· eserinin te'lif tarihinde mezkı1r medrese- . 
lerin -sayfa altı notlarıyle verdiğimiz- müderrislerini tesbit. eder. 

14 «Sene-i tahrirde miiderrisi Rahmetullah Efendi» (Enis, 15 a). 

15 «.Haletü'l-tahride müderrisi Migalgarav'i:' Mustafa Efendi . . 1049'da 
Mustafa Efendi Manisa fetvasına nakl olunup yerine tJç ~ereteli'den .. Müder
ris-zade, yerine Emniyye'den Rodosi-zade, yerine Oruç . Paşa'dan Hibri · mü-: 

derris olm~tur» (Enis, 15 a}. 
· 16 «Hala milderTisi ~emsi Efendi» (Enis, 15 a). 

17 «Hala müderrisi Yahya Efendi» (Enis; 15 -a}. 

18 «Haletii't-tahrirde müderrisi Müderris-zade Mehmed · Efendi (Enis, 
15 b) . . 

19 «Haletü't-tahrirde müderrisi Ramazan Efendi» (Enis, 15 b). 

20 <<Hala müderrisi Abdurrahman Efendi» (Enis, 15 b). 
21 «Haletü't-tahrirde müderrisi Rod.osı-zade İbrahim Efendi» (Enis, 16 a). 

22 <~Hala mi~derrisi ~eyh-zade Mustafa Efendi» (Enis, 15 b). 
23 «Sene-i tahrirde miiderrisi . Debbağ-zade Hüseyin Eefendi» (Enis, 16 a). 

24 «Ha74 miiderrisi Halil Efendi-zade Mehmed Efendi» (Enis, 16 a). 

25 «Hala müderTisi Giil§enı Hasan Efendi» (Enis, 16 a). 

26 Hala müderiisi Yusuf Han-zade, 1050'de onun Sofyçı Fetvasına gitmesi 
t1e Mu1ıd8ib Mehmed Efendi olmııştur» (~nis, 16 a). 

27 «Hala müderrisi Baba Hiiseyin _Efendi» (Enis,. 16 a). 

28 «Haletü't-tahrirde miiderri~i Müverrih Mehmed Efendi» (Enis, 16 .. b). 
29 <<Hala müderrisi Gül§eni Hasan Ef~ndi» (Enis, 16 b). 
30 <<Hala müderrisi Saatçı Mehmed Çelebi» (Enis, 16 b): 
31 «Hala miiderrisi Kasım-zade Alımed Efendi» (Enis, 16 b). 
32 <<Hala müderrisi Hibri kırk payesinde bu medrese. de miiderrislik yap

m'l§t·ır» (Enis, 16 b). 
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. . Müveriih, yine d~vrinde ·Edirne' de. üç Darü'F-kurra ( Selimiye Darü'l:.. 
kurrası33, Küçük Darü'l-kurra3·', Rusrev . Ağa Darü'l-kurrası) · bulunduğunu 

kaydediyor. 

Yirmi otuz yerde .mevcut zaviyelerden sekiziıl.de cuma namazı lcılındı
ğtna : camiler fasl~da işaret eden Hibri, ·diğerlerinin baİıilerlııi ve şeyhlerini 
tesbit eder.: İplikçi Elhac Atımed isrİıinde birinin vaiz MahmuQ.. Efendi için 
yaptırdığı zaviye, . Elİıa~ Ömer'in 1020'de Seyh Rıdvan Efendi 1çiri yaptır
d~ğı zaviye3 s. Lari Camii yakın~da zaviye3~, Çukur Tekke Zaviyesi37

, Şeyh 
Muşphüddin Ef~n!fi. _Zaviyesi38

, Şeyh Bayezid Zaviyesi39
, Zindan! Mehmed 

Efendi Zaviyesi40
, Seyh. Sinan· Zaviyesi·11, Halebi Seyh Zaviyesi~2, Sarabdar . , , . ' . 

Zaviyesi43
, Hacı Memi Zaviyes~44, Kanije fatibi İbrali.iİn Paşa;nın . eviad-ı . 

Arabdan Şeyh Ali için yaptırdığı zaviye45
, İbrahim Paşa z5.viyesi46, Halebi 

Elh~c Mehmeçl'in Kadirilerden Osman Dede .için bina ~ttiği zaviye4~, Elhac 
Alemüddin Zaviyesi48, S_ivasi Efendi Zaviyesi-19 ,_ Arpa K~rban-sarayı . ~simli 

33· «1013'de Hibr·i'nin babas-ı bııraya şeyhii'l-kurra olmııştur. Hala · şey-

hi Bosnavi Mustafa Halife'dir» (Enis, 17 a). 

34 <<Hala şeylıi evlad-ı Arabdan Mısır-i Şeyh Omer'dir» (Enis,· 17 a)., 

35 <<Hala şeylı"i Malmiud Efendi» (Enis, 17 a). 

36 «Hala şeyhi veü D.ede-zade Mehmed ENndi>-' (Enis, 17 b). 

37 «Hala şeylıi Hatib Mahmud Efendi» (Enis, 17 b). 

38 Za'viye, Tigi Bey~in (öl. 1027/1618) evi idi. 

39 «Hala şeyhi Emr-ullalı Dede» (Enis, 17 b). 

40 · Hala şey hi Ahmed Dede» (Enis, 17 b>. 

41 «Hala şey71i Ahmed_ Dede (Enis, 18 a). 

. 42 Hala şeyhi abi-zade Mehme!L Efendi yerine oğlu Mehmed Çelebi'» 
(~nis, iS a}. 

43. «Hala şeyhi yoktıır» (Enis,- 18 a). 

44 «Dimetokalı-zade'nin oğlu tasar-r-ufunda» (Enis,- 18 a). 

45 <<Hala şeyhi Veli Dede'dir 1056'da Abdiissezam Efendi'nin oğlu şeyh 
oldu» (Enis, 16" a). 

46 «H4la şeyhi Arııavud Yusuf DeiLe» (Enis, 18 a}.' 

47 «Hala şev_hi E.lh{j,c Me?~med'in- karQ,eşi» .. (Enis, 18. b) .. 

48 . «Hala şeyhi Darü'l-Hadis vaiZi Mehmed Efendi. -Fakat~ 1046 Rama
zanında Mekke'de vefat edince yer-ine Musa Çelebi geçmiştir» (Enis, 18 -b). 

,49 ·. <<Hala şey hi Sivttsi E.fendi'nin lciiçiik oğludur. Sivasi Efendi~ bu za
. viyedeki bir tiirbede .medfıındur» (Enis; 18 b) .. 

Giiney Doğu Avrupa Araştırmalan F. 10 
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·harabe harun yakınındaki zaviye50
, camiler bahsinde geçen Mevlevibane51

, 

Küştt-giran Zaviyesi, Hıdırlık Zaviyesi62
• 

Hibr!, bu arada. türbeleri olanlara intikal · ederek bunların hal ~ercü
meleri yazılmamış olduğu için kimler olduklartın bilmediğini kayıtla sadece 
isimlerini vermektedi.ı:. Koyun Baba ve Çirkince Dede'nin devrine erişenler
den naklen melfuniyye ve mec~bm taifesinden olduğunu ifa.de eder. Daha 
sonra Edirne dışındaki ziyaretgahlardan Ece Sultan, Yüklüce Sultan, Hacı 
Baba, Muhyiddin Baba, Ana Bacı'nın alıvanerinin malum olmadığını be
lirtir .. 

;Hasköy kasabcisı yakınındaki Osman Baba53 Zaviyesi ve civarındaki 
ılıcalar54, Ali Baba Zaviyesi55, Havass-i Mahmud Paşa .kasabası yakınında
ki Kanber Baba isimli azizin zaviyesi56 anlatılır. Fere· ılıcası ve bu ılıca ya
kınındaki Nefes Baba Zaviyesi57

, Aydos, Baraki58 ılıcaları, müteakıben de 
Sazlı Dere'de Işıklar Zaviyesi59, Türbeovası isimli yerde bir türbe-i atik:a60, 

Pikele köyü yanında Koruiçmesi Ayazması, Sanyer Ayazmasını zikreder. 

Hibri, zamanındak~ Edirne medreselerine müderrislerin tayın tarihleri 
hakkında verdiği bilgi ve bizzat gidip gördüğü zaviyeleri tasvir etmesi, bu 
faslın orijinal yönüdür. 

50 «Hala şeyhi Ali Dede'nin oğlu İbrahim Dede» (Enis, .18 b). 
. 51 «Hiila şeyhi Tokadil Ahmed Efendi. Fakat fevt olunca 1081 Cumade'l

iihiresinde ölünce yerine Naşatı Edirııevı mesnemhdn olmuştur» (Enis, 18 b. 
Son cümle, eserin te'lifini müteakib başka biri tarafından ilave edilmi§ olma
lıdır). 

53 Hakkında kitaplarda malCımat bulamayan Hibri, ağız rivayetlerine 
göre, Osman Baba'nın, Fatih devri alimi Akşemseddin'in müritlerinden oldu
~nu söyler (En!s, 19 b). 

54 1020'de ılıca üzerine sakf yapılmıştır (Enis, 19 a). 
55 Abdallarm sülehasmdan ·bir kimse olarak · vasıflanciıi:ıi:: Kendi hayat

ta iken bir zaviye yapar. 1020'de ölünce Küçük Ahmed Paşa üzerine küçük 
bir kubbe yaptırmıştır. Edirne'li şair Valihi Efendi ziyaretinde hakkında bir 
terci'-i bend tanzim etmi§dir (Enis, 19 b). · 

56 «Bu aziz dB tevarihde mastıır değildir» (En!s, 20 a). 
57 Hibri, 1037 /1628'de ziyaretine gitmiş ve şu beyti demi§tir : 

Bugün isa-sıfat eyler niçe dil-i mürdesin ihya 
Mücerrad bir siifa himmetederse ger Nefes Baba (Enis, 20 b). 

58 1028/1618'de Hibri bu ılıcaya gelmi§tir (En!s, 20 b). 
59 Hacı Bektaş-ı Veli evladm.dan Murteza Çelebi, zaviyeyi yaptırmış

tır (Enis, 20b-2la). 
60 Deli Kasım Ağa, 1040/1630'da türbeyi yeniden yaptırmış; 1046'da da 

Sazlı Dere nehrine bir köprü iıışa ettirmi§tir (Enis, 21 a). 
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V. Fasıl 

Edirne han ve ribatların;ı tabsis ettiği bu bölümde Hibri, 18 han ismi 
sayar : Rüstem Paşa Ham, Mustafa Paşa Hanı, Meyve Kapam, Kurşunlu 
Han, Halil Hanı, Çöplüce Hanı, Koyun Musa Ham61

, Elbac Alemüddin 
Hanı, Mezid Bey Hanı, Sokullu Mebmed Paşa'~ yaptırdığı iki han, ~k
mekçi-zade Ahmed Paşa'nın Yediyol Ağzı mevkündeki han ı, Lari Camü 
yakınındaki Kürkçüler Hanı, Postalcılar Çarşısındaki Kürkçüler Ham, Ka
tır Ham, Bitpazarındaki İki-kapılı Han, Esir Hanı, Kapan-ı Atile. Bunlara 
ilaveten yedi sekiz yerde bulunduğuna işaret ettiği ribatlardan en mühimle
rinin, Ayşe Harun isimli mabalde, İstanbul Yolu 'üzerinde Ekmekçi-zade 
Ahmed Paşa'nın bin:a edip Sultan I . . .Ahı:b.ed'e hibe ettiği, kurşunlu, iki yer
de şadırvam ve tabhanesi olan Çifte han ile Ekmekçi-zade Ahmed Paşa'nın 
ketbüdası Kızılbaş Hasan Ağa'nın Zindan yakınında, 1020/161l'de inşa 
ettirdiği .han olduğunu ifide eder. Aynca, Miri abırlardan, şehir ortasında 
Filbane, Mebmed Ağa Mahallesinde Katır Hanı, Saray-ı Sultani karşısında 
Alaca Ahır, Şadırvan Ahırı ve müteakiben şehrin haricinde Ada namiyle 
meşhfu olan sultan çayırındaki at, deve, katır ve kısraklara ait ahırlan da 
zikreder. 

Bu fasılda verilen bilgiler de, Hibri'nin yine kendi araştırma ve müşa
hedelerine dayanmaktadır. 

VI. Fasıl 

Edirne bamamlarına ayrılan bu bölümde Hibri, mamfu (22 aded), .ha
rab ve viran _(ll aded)_olanları ta'dad edip baklarında bilgi verir. Müellifi
miz devrinde, marnur ve faal olan hamamlar : Abi Çelebi Hamamı, Üç Şe
refeli yakınında Sokullu Mehmed Paşa binası Çifte Hamam, Sultan Seli.ı::Q. 

Han Hamamı, Alaca Hamam, Çukur Hamam62
, Çukacılar Hamamı63, Mi

hal .Bey Hamarnı (çifte hamamdır), Yıldırım Bayezld Han Camii yakının
daki küçük hamam, Kasım Paşa Hamarnı (evvelce çifte imiş), Mustafa Ha
mamı, Fatili devri vüzerasından İbrahim Paşa'nın zevcesinin bina ettiği ha-

61 Hibri, Koyun Musa hakkında, «galiba Yıldırım Bayezid Han ah.diııden 

gelen ümeriidandır» demektedir (Enis, 21 b). 
·62 Bizanslllardan kalan yegane ·hamam olduğuna i§aret eder (Enis, 23 a). 
63 <<Hala İsa Halife nam bir imamın millküdilr» (Enis, 23 a). 
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mam, Tahtelkale Hamamı, Abquijah Hı\mamı, · Kadıasker. Hamamı64, Me
zid Bey Hamamı, Hızır Ağa Hamamı65, Ağa Hamamı, Yeniçeri Hamami, 
M uradiye Küçük-pazarındaki. diğ~r yeniçeri hamamı, . Beylerbeyi Hamamı66, 

II. B·ay.ezid Hıiiiiai:nl~ . iii: . M ur ad. vezirlerinden İshak . PaŞa'İı.m kendi sarayı 
yakınında. bina ettiği. hamam. · · · 

Harab ve boş olanlar : Fatih~in veziriazamı Mahmud Paşa'nın bebbağ:. 
lar se.mtiıı.qe 865/1460'da yaptırdığı çifte hamam67

, Ra]s:an Hamamı68, Sa
raçhane İbmamı69· • . 

Vir~n olan hamamlar : Büyük Hamam, Delikli Kaya Hamamı, . Kilimli 
Hama'm, Alaca Hamam, Dere Hamamı, Sarıca Paş Hamamı, Ağaç Pazarı 
ç~şmesi yakınındaki ~ir hamam70

, Taşlık Hamamı. 

VU. F asıl 
. . . 

Bu fasılda Edirne'nin nehirleri (Meriç, Tunca, Arda) hakkında malu-
mat verilmiş, müteakıben de bu nehirler civarında 450 aded balıçeniri bu
I-ı:ınduğu71; bahçeler kendi husus! dolapları · vasıtasiyle nehirlerden istifade 
ettiği, kış aylarmda nehirlerin taşmasıyla bahçelerin zarar gördü~, hatta, 
Ali'den naklen72 Sultan II. Selim zamanında boyle bir· taşmadan 400'~ mü-
tecaviz evin harab olduğu kaydedilmiştir73 • · ·· 

64 «Hangi kadıasker-in olduğu ma'lum değildin> (Enis, 23 a). 
65 <<Hızır Ağa mahallesinde olduğu için bu ismi alm-ıştıry> (Enis, 23 a). 
66 Hibri, Yusuf Paşa isminde birisinin. bu hamarnı yaptırdığını bir mir-

miran vaktiyesinde görmüştür. ' · 
67 «Merhum valid, bu hamamda 60 delZak işlerdi deyu hikaye ederlerdi» 

dediği ha:mamm harab kalmasına müte'essifen Hibri, aaşğıdaki beyti söylemiş; 
. Bir ehl-i · hayra olmadı manzur-ı iltifat 

Kaldı M.rabe hatır-ı erbcib-ı dil gibi (Enis, 24 a).' 
ise de, h.amam 1078 ·başlarında tamir olunmuştur (aynı yer, sonraki ilaveler
den); 

68 «Haıc; bilkiilliyye miinhedim olup eser~i bina kalmam-ıştır» (Enis, ·24 a): 
· 69 . «Sultan I . .Aiımed Han, Edirne'ye geldikde işler idi. Hala o zamandan

beri boştur» (E~. · 24 a) . 

. 70 «Hala bükiilliyye harab olup ekserinde bina ederi kalmam-ışdır» (Eni~, 
24a). 

71 Hibri Ef~ndi, bu bahçelerin Kethüday-ı Bağhaniyan defterinde kayıtlı 
olduğunu söyler (Enis, 25 a). 

72 Krş.Künhü'l-ahbar, Halet Ef. Ktb., ·no. 598, 247 a. 
·· 73 Hibri'nin. zamanmda da, 1033/1623'de nehirler taşmış, etraf sular al

tında kalarak sayısız ev harab olmuştur (Enis; 25 b). 
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Yine bu fasılda .Hibri, nehirler üzerine bina edilmiş beş taş köp:rü sa
yar : .Saraçbane Kpprüsü, Sultan II. Bayeztd Camii yakınında yine bu hü
kümdar tarafından inşa ettirilen 6 kemerli köprü, 8 kemerli· Yıldırım Ba
yezid Köprüsü74, bu köprüye bitişik Sefer Şah Türbesi yanında 1010/1601'
de bina olunan 2 kemer, ll. Selim tarafından yaptırılan bir kemer Yalnız
göz Köprüsü, 16 kemer Mihal ·Köprüsü75, ·Ekmekçi-zade Ahmed Paşa'nın 
taştan bina ettirdiği 8 kemer Yeni Köprü76• 

Bunlardan başka Sarayiçi'nde bina edilmiŞ bir köprü ile yin.e Saray
içi'nde alişahdan bina olunmuş köprülere işaret ~der. 

Şehrin suyunun .bir mimzil yerden Kanfuıi tarafından .Y~ral~i borula~ı 
ile getirtilip Kıyık semtinden Sarıca Paşa ·mahallesiJ:ıdeki bir kubbe (depo)'
de toplandığı ve buradan şehre taksim eduerek camiİer, hanlar, ·hamamlar
dan başka 160 çeşme ile 17 sebilhaneye su verildiğine işaret eden Hibri, 
çeşmelerin isimlerini saymaz17• 

VTII. Fasıl 

. Se~ci fasılda Edirne civarındaki kasabalar (Gümülcüne, Ferecik, 
İnoz (Enez), İpsala, Migalkara, Bolayır, Rodosçuk, Ereğli, İnecik, Keşan, 
Hayrabolu, Çorlu, Evreşe, Burgos, Baba-yı Atile, ·Vize, Pınarhisar, Saray, 
Kırkkilise; AJ:ıyolu Midye, Karadeniz Burgosu, Aydos, Kario.abad, İslimiye, 
Yanbolu, Kızılağaç, Hatfuıeli, Zağra-i Cedtd, Zağra-i Atile, Hirmaolı, Has
köy, Çırpan, Kızanlık v.s.) anlatılınıştır78• 

74 Köprünün Kanüni taratmdan 951/154:4'de tamirine, Sun'i-i Bursavi,. 
«Oisr-i viranı eyiedi ma'nıü.r» tarihini söylemi§tir (Enis, 26 a). ·. · 

75 «1050/1640'da hald. vezir Mustafa Paşa (Kara, Kema,nkeŞ], .. Yalmzgöz 
köprii.sü ile tamir ettirmiş. Kemerli tarih yerı bina ettiriZerek _üz~rine Şeyhillis
lam. Yahya Efendi'nin tarihi yazılmışt-ır» (Ents, 26 b). 

76 Bu köprünün yerinde evvelce bir a:ğ'aç köprli var imi§, Ekmekçi-zade 
köprüyü t~la yeniden bina ettirdiği içln «Yeni Köprü» ismiyle meşhfir olmuş._ 
Kesbi Efendi, «Taşla yapdı Yeni Köpriiyıi. Ahmed Paşa'~> tarih~ düşürmüştür 
(Enis, 26 b). 

77 Hibri bu vesile ile §U kıt'ayı söyler : 
Gezme sakın serseri her çeşmeyi 
lrgiire gör kendiini ser çeşmeye 

· _Vtısıl oldun ise eğer bu çeşmeye 
Serseri gezme sakın her çeşmeye (Enis, 27 a). 

78 Hibri, civarmdaki kasabalarla Edirne §ehrini bir hazirenin ortasma 
benzetmektedir. 
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Hibri, hususiyle, Edirne'ye uzaklıkları birer menzillik mesafede olan 
Dimetoka79, Ergene80, Hafsa, Hasköy, Cisr-i Mustafa Paşa, Çirmen kasa
baları hakkında tafsilat vermiştir. 

IX .. Fas ıl 

Bu fasıl, Edirne'de medfUn olan meşhilr ülema ve mutasavvıflara tah
sis edilmiş olup, Şucaüddin Karamani'de.rı başlayarak81 , Şeyh Muslihüd
din82,; Şeyh Mes'ud Efe~cİi83, Gül Baba namiyle meşhilr Şeyh Mehmed 
Efendi84

, Şeyh Ramazan Efendi85, Cerrah-zade Muslihüddin86
, Mevlana Ve

liyüddin87, Mevlana Fahrüddin-i Acemi88, Miıim. Efendi89, Mevlana Abdül-

79 Hibri, II. Murad'm Dimetoka'da bina ettirdiği sarayın, eserin te'lifi 
tarihinde ma'mfır olduğunu tesbit eder. Müellüimiz, buradaki Oruç Pa§a Med
resesi'ne 1046/1636'da Saraciye müderrisi Hüseyüı. Efendi yerine müderris ol
mu§ 1049 Cumadelı1lasmda (Eylfıl 1639) ise, İbrahim Paııa medresesine ·nakle
dilmi§tir. 

80 II. Murad, Ergene'de cami, imaret, hamam, · cisr (köprü) bina etmiıı ve 
rivayete göre bu imiiretde bizzat kendi eliyle yemek vermi§tir. II. Osman, Leh 
seferirie giderken, hariib olan camiin temelinden tecdidini emr etmi§; sakfı yine · 
ah§ii.bdan yapılmı§tır. Hibri, hem II. Murad'm inııa; hem de II. Osman'm tamir 
tarihini, cami kapısı üzerine konan tarih manzfımesi ile tesbit etmi§tir (Enis, 
28 b). 

81 «Merkad-i şer'ijleri hala Debbağlar semtinde Ttınca kenarında ma'rnf 
ve meşhıır ziyaretgahdır» (kr§. Ta§köpri-zade Hüsameddin Ahmed, :Şakayık-ı 
Ntı'maniye, Mehmed Mecdi tre., İst. 1269, s. 94-95). 

82 Muslihüddin Efendi «Şa.kayı.k'da mastıirdur» diye anlatılmıııtır (kr§. 
Şakayık, s. 129-130). 

83 «Tunca kenarın·da kendilerinin namiyle meşhıır zaviye yakınına gö
miildü» (kr§. Şakayık, s. 284). 

84 Hibri, Gül Baba Z§.viyesi'nde §eyh olnlU§ merhum Hayii.U-zii.de'nin Def
ter-i Hakani'den 1011/1602'de ihrac ettirdiği bir defter suretinden Gül Baba 
hakkmda malfimat vermi§tir. Bu zatm Şakayık'da zikredilmediğini de i§aret 
etmi§tir (Enis, 29 b). Gül Baba hakkında bk. Orhan F. Köprülü, Giil Baba mad
desi, İslam .A.nsiklopedisi, TV, 832. 

85 Enis, 30 b; kr§. Şakayık, s. 371. 
86 Enis, 30 b; kr§. Şakayık, s. 375. 
87 Metinde Cerrah-zade'ye ait hikayelere uzun yer veren Hibri, bu zat 

içiii tanzim ettiği bir §i'ri dere eder (Enis, 31 b; kr§. Şakayık, 340 v .d.). 

-88 Enis, 32 b; krş. Şakayık, s. 217. 
R9 Enis, 32 b; kr§. Şakayık, s. 81. 
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vasi Efendi90 hakkınd3:.bilgi verilmekte, bundan sonra Edirne müderrislerin
den ve kadılarından Edirne'de ölenlerin isimleri sıralanmaktadır91 • Ulema ve 
meşayih için müellifin istfuad ettiği eser, Şakayık ve zeyli olup b~ardan 
kısaca istifade etmiştir. 

X. Fasıl 

Bu fasılda, Ertuğrul Gazi'den başlayarak, N. Mehmed'e kadar Os
manlı hanedam devrinde zabtedilen yerleri ve yaptırılan hayratı muhtasaran 

beyan eden müellif, N. Murad ve Sultan İbrahim'in cülusları ile N. Meh
med'in doğuşu için tanzim ettiği tarihleri de dere eder92

• 

Hibrl, bu fasılda, başta Tacü't-tevafih olmak üzere, Künhü'l-ahbôr, 
Şakayık ve Şakayık zeyli, Hikayet-i Beşir Çelebi gibi eserlerden istifade et
miştir. 

XI. Fas ıl 

Edirne kadılarına tahsis edilen bu bölümde, 852/1448 tarihinde Mol
la Husrev'in kadılığından başlayarak 1085/1674 İlahi-zade Mehmed Efen
di'nin kadılığına kadar, Edirne kadıları, tayin tarihlerine göre, muhtasar 

90 Enis, 32 b; kr§. Şakayık, s. 266. · 
91 Enis, 32 b v.d. 
92 IV. Murad'm cillüsu için dedig-l tarih : 

Miiyesser eyledi bir şc'Uı-ı 'tidil 
Edüp lutf u 'inayet halka Allak 
Oihana Han Murad!ı etdi Sultan 
O'dur çiink-im sa'tidet burcuna malı 
O'dur şayeste-i tıic u hi14fet 
Ana layık cihanda devlet ii ctilı 

Milşerret eyleyüp ecdtidı tahtın 

Oül1ıs etdi sa!adetle çiin oı şah 
lşiiliip bende Hibrı dedi tarih 
M1ırad'a erdi devlet Hamdillillcih (Enis, 44 a-b). 

Sultan İbrahim'in cülüslarma dedlg-i tarih : 

45 b). 

Şe1ui saye-i devletin 'aleme 'ata eyledi çünkü Rabbii!l-felak 
Siirıır-ı hezar ile Hibri dedi ciiZU$una tarih, ey zıZl-ı Hakk (Enis, 

IV. Mehmed'in dog-uııuna dedig-l tarih : 
Geldi bu cihan bağma çiin ol gül-i devlet 
Hibri dedi tarihin ey tahr-i seliitin (Enis, 45 b). 
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bir şekilde sıralamış9:3; .. bu konuyla alakalı bazı Jivayetler ve nakillerde bu
ılınuımuŞ94; bu arada müverrihin müşiliedatına .daaynan malumat da ve
rilmiştir. 

Hibri, Edirne ka+asının İstanbul kadılığından sonra paye itibariyle ka., 
dılıkiarın en şerefiisi ve büyüğü olduğuna, dört nahiyesi (Üsküdar, Manas-. 
tır, Çöke, Ada) ve cem'an 220 aded:köyü : öulunduğuna işaret eder. 

Edirne fethinden, Molla Husrev'in kadılığına kadar 90 senelik zaman 
hakkında .. malumatı, · kaynaklarda bulunmadığı için vererneyen müellif, an
cak, ilk kadı, Molla Husrev ve eserleri hakkında tafsilat verir. ·Ve Molla 
Husre.v'in. ken<;Ii imzasını taşıyan · vakfiyesine dayanarak, Taşköprülüyü tas
lıThe çalışmış ve Molla Husrev'in 852/1448'de kadı olduğunu . be~tıniştir95 . 

tbrahim Paşa bin Ha~ Paşa'nın terceme-i halinde, İbrahim Paşa'nın 
baba'sınin . katli(857) üzerille Edirne kadılığından ma'zı1l olup, maişet der,. 
cİiyle . ul~man;_n danişmendliğine talib olduğu halde, padişab.ın korkusup.dan 
kimsenin bu isteği yerine getirrneğe cesaret edemediğini Taşköpri-zade'den 
naklen kaydettikten sonra, mütercim Mecdi'nin kenar ilavesinde, 855-971 
arasında Edirne ka d ısı bulunduğuiüi · darr·· ·<<beyne'n-nas temessükünü» gö
renlerden naklen tasb."ıb.ini Hibri, tahkik imkanı bulmuş ve 867 tarihli bir 
vakfiyede tasdikirii gördüğünü kaydetrnistir96. · 
. . . Mevlana Maliınud bii:ı İbrahim hakkmda malumat verirken sadece ca

mi .. ve ·medrese salıibi meşhfu Çandarlı-zade İbrahim Paşa vakfİyelerinden 
birinde Mahmud Efendi'nin Edirne kadısı olar~k 959/1552 tarihli imza
sını görmüştür. 

Öyle anlaşılınaktadır ki Şakayık ve .Zeyli bu fasılda .da Hibri'nin baş~ 
lıca kaynaklarındandır. Ez-cümle Mevlana Mustafa bin Yusuf'un biyogra
fisini, <<Şakö.yık'da masturdur» diyerek nakletıniş97 ; Alımed Paşa ibn Veli
yüddin98, Hamidüddin bin Efdalüddin ·el-Hüseyni99

, Mustafa bin Meb.-··.· .. -. : .. . " . . . .. -· .. •• ' 

93 Üniversite nüshasında kadılar ı<ıs5i1654-55 · Abdülfettah Efendi'nin ka-
dılığına kadar gelir. Son kısım eksiktiİ .. · . 

94 Rai: Hasan Efendi'yi anlatırken «meruidır ki>> (Enis, 55 b), Çeşmi Meh
med Efendi bendinde de <<'istirna' olu-nduğu iizerl_3» (Ents, 59 b), Ahmed bin 
Mehmed bin Hasan es-Samsuni'de «söziine·!!iivenilir k-i~elerden» (Enis, '52 a). 
demi§tir. 

95 .. ,Ep.is, 47 a; krş. Şakayık, s. 220 . 
. 9S · E~is, 47 ·a; kr§. f]akayık, .s. 220. 
97 Enis, 47 b; kr§. f]akayık, s. 145. 
98 Enis, 47 b; k!§· f]akayık, s. 217; Tacii't-teviirUı, II, s. 511. 
99 Enis, 47 b; 48 a, bu zatın blyografisi «flakayık zeylinde ma.st1irdur>> 

denilmi§se de f]akay~k, s. 191'de mevcuttur. 
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med1°0
, Mehmed bin. Bayezld101, Muslihüddin · Kastalani102 ve Yaralı Muh

yüddin'in 1 0~ biyografileri de · keza Şakayık tercümesinden naklen-verilmiştir.-

.İsa Fakili ile Kara Çelebi Hüsamüddin'in birer vakfiyede imzalarını 
gördüğün if . soyleyen ··Hibri Efendil 04

; Sünbüli Ali Efendi, Yahya Efendi, 
Zeketiya.:zade il~ Müfti~zade Mehmed Efendi'nin bal tercümelerinde, ·bun-
lar lç'in ' tariİı · beyti ve. şiir de yazniıştır105• · 

,100 Enis, 48 a; · krş. Şaka;yık, s. 84.9 .. 

101 E.ı:i~, ~8 ~; . krş. Şa_kayı1f, s. 3~9 . . 

102 Enis, 48 a; krş. Şakayık, s. 161-166 

103 Enis, 48 a, b; krş. Şakayı.k, s. 213. 

104:" Enis; 52 a, · 53 b. · 

· · 105 Habeş asıllı · Sünbüli Ali Efendi :için Hibri'nln dediği beyt: 

Ram olııp ana dew-i çarh-ı kiihen 
Devlete erdi <abd-i e81Jed iken (Enls, 60 a). 

Yahya Efendi'nin ölümü. için .: .... .. 
Bir seher gördüm etmiş istila 
Gamla gussa 1ıassı1e <amma 
Dedim ·ak ıı · enıiiin kimedir 
Kimin için di~iip . siz ald.ma 

. • Dedı1er · ciimle;si eiliip tarih 
Hibriya ah şeyhillislama 

ve-lehu 
Yahya Efendi hazret-i · ol pir-i mııliterem 
Kim asmana ermişidi kadr il rif'ati 
Kamiı yirmi üç sene milfti-i <asr 'olup 
Bildirdi halka cümle umıir-ı şe.ri~ı;ıti 

Andan bulurdu malıliisı her mübtela-yı gam 
Bay u fakire açık idi bab-ı devleti 
MolUi.-yı <asr müfti-i devr-i z.aman iken 
Hake düşürdü çarh o sahib-Iazileti 
Mülk-i cihandan ahır-ı kar eyledi fer4ğ 
Semt-i bakaya eyledi ikbdl ii rağbeti 
fJeJn'-i şeri/ine erişiip emr-i irce'i 
Gifldi canibe yi?ie etdi <azimeti . 
. Hati { du<~ edüp deıİ.i· tdrihini anın 
Müfti-zade. Jı4:ehmed Efendi'nin ölümü için : 

.j~l .).>~j _;.1 , --~:,~ j 
. .) ~.) ı j . ı ..ı) .) ~.) \ j ı.? 
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Ahmed bin Mehmed bin Hasan es-Samsun1106, Kfuni Efendi107 , Kına

lızade Ali EfendP08 ve Mustafa Efendi'leri109 Ata! Zeytinden naklen anlat
mıştır. 

Müellifin, 1018/f609'da tanıdığı ilk Edirne kadısı Bostan-zade Yah
ya Efendi'dir110 • 102İ/1612'd~ yapılan sünnet düğünü merasiminde devrin 
kadısı Muslu Efendi, müderris erkanı ile hazır bulunmuştur111• Mevlad Ha
san Efendi, 1046 Zilkadesinde (Mart-Nisan 1637) vefat etmiştir112• 

1062 Ramazanmda (Ağustos 1652) ~evlana Esiri Mehriıed Efendi113
, 

1064,A1653'de Arab-zade Ebussuud114
, 1065/1654 MevH\na Abdülfettah 

Efendi'ninm Edirne kadısı taym olunmalan Hibri tarafından uğurlu olma
sı temennisi ile tebrik edilniiştir. 

Edirne kadıları listesi eserin te'rıfinden (1046/1636) ve Hibri'nin ölü
münden (1 0871167 6) sonra da. herhalde başka eller tarafından devam edil
miştir 

XII. Fa s ıl 

Bu fasılda, şuara tezkirelerinden (Şehl, Latili, Aşık Çelebi, Kınalızade 
Hasan Çelebi v.s.) faydalanılarak116 Edirne'li şairler alfabetik bir sıra ile 
incelenmiş ve siirlerinden örnekler verilmiştir. Müellifimiz, suara bölümünü . ' . 

106 Ents, 52 a; krş. Nevi-zade Atat, Had<iiku/l-haka'ik /i tekmileti'ş-

Şakayık, İst. 1268, s. 145. 
107 Enis, 54 a; krş. Atai, s. 257. 
108 Enis, 54 b; krş. Atat, s. 167. 
109 Enis, 57 a; krş. Ata.t, s. 511. 
110 Enis, 59 a . 
lll Ents, 59 b. 
112 Keza, 61 b. 
113 Keza , 66 b. 
114 Keza, 67 a. 
115 Keza , aynı yer. 
116 Mesela, Tütünsüz nıi.mı ile meşhür Ahmed Bey'den bahsederken Sehi 

Bey Tezkiresini kaynak olarak göstermiştir (bk. Tezkire-i Sehi, İst. 1325, s. 36). 
Emri malılasını kullanan Emrullah Çelebi'nin alıvalinin tezkirelerde beyan 
olduğ-unu (bk. Tezkire-i Sehi, s. 132; Tezkire-i Latiji, Dersa'adet 1314, s. 84-95; 
Aşık Çelebi, Meşııirii!ş-Ştı'ara, üniversite Ktb., T, Y. 2406, 56 a v.d. ; Hasan 
Çelebi,Tezkire, Üniversite Ktb., T .' Y. 59 a, b, 60 a, b, 61 a) kaydederse de tas
rili etmez. Vardarh Mehmed Hayali Bey için de kısa bilgi verdikten sonra, 
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hazırlarken, zamanına . ait şairler hakkında müşahedelerini tesbit etmekte, 
bazan onlann vefatma dair söylediği tarih manzfimelerini dere etmektedir117• 

Pervane-zade Hüseyin Çelebi biyografisinde, «hala bir püseri var
dır,118; şair HulOsi için de, «bir meyvecinin oğludur ve hala gılmôn-ı hane-i 
hassadır» der119• 

Müellifimizin, kıymetli yazmaları toplamağa merakı, Hayali-zade İb
rahim Efendi'nin kendi battiyle, Ayasofya binası abvaline ait türkçe risale
s~ kendisinde bulunduğunu z.ikretmesinden 120 istidlal edilebilir. 

Kanfull devri şairlerinden olan Kerimi için de, «fakir, Edirne hakkm
da Kerimi mah/ôsznda bir şehrengiz gördüm. Zôhir budur ki bunun ola» de
miştir. 

Uzun· yıllar Edirne mahkemesinde katiplik eden Yunus ismindeki Nu- · 
visi'nin de, eserin te'lifi tarihinde İstanbul'da bulunduğuna işaret eder122

• 

XTII. Fa sı.l 

Bu bölümde, Edirne'de zubfu- eden mü.him. vak'alar zikredilmiştir. 

766/1364-65 tarihinde, Edirne'nin kuzeyinde bugün merkezi, Saraypınar 

köyü olan Sırpsındığı mevkiinde ordugah kurmuş Leh, Sırp ve Macarlar
dan terekküb haçlı- ordusunun bir gece baskını neticesinde kılıçtan geçiril
mesi hikayesi, Tacü't-tevôrih'den naklen verilmektedir123

• 

«tafsil-i ahvall Aşık Çelebi Teskiresinde (bk. Tezkire, 332 a v.d.) vardır» demek
le iktifa eder. Bazan tezkireler arasındaki muteva farkiarına dikkat ve tasrih 
eder. Mesela, Hasan Çelebi Tezkiresinde «Beyani» mahlası ile mastur §airin, 
Aşık Çelebi ·Tezkiresinde «Peykl» olarak zikredildiğini bildirir (bk. Hasan Çe
lebi, 76 a; Aşık Çelebi, 73 a,b). 

117 Mesela, 1057 Şevvali gurresinde (31 Ekim 1.647) Azeri'nin vefatı için 
tanzim ettiği tarih kıt'ası : 

Azeri dide-i erbab-ı hiiner 
· Edicek ravza-i rıdvana hıram 
Namı «Rıdvan» ana tariT~ oldıı 
Çiin · rıza-i Hakk ide ana meram (Ents, 70 b). 

118 Enis, 72 b. 
119 Enis, 73 a. 
120 Enis, 73 b, 74 a. 
121 Kerimt'nin Şehrengizinin 951/1544 tarihli yazma bir nüshası, Üni

versite Ktb., T. Y. 615, 91. b- 103 a'dadır. 
122 Enis, 82 a. 
123 Enis, 83 b- 84 a; kr§. Td.cii!t-tevarih, I, 77- 80. 
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Yıldırım Bayezid'in Timurleng'le olalı savaşından sonra şehzadeleri ~ü
leyman, İsa, Musa ve ·.Mehmed Çelebiler arasındaki muharebelerin anlatll
ması m~ vak'aların ilcincişini teşkil ed~r: iju kısım1.24 ile jiçüne:ü vak'ayı 
teşkileden ·çelebi Şul~an Mehmed'in Edirne'de ölümü hikayesi.125 keza, Ta
cü't-tevıırlh'deri kısaltılarak alİnmıştır. 

Yıldırım Beyazid'ın oğullarından Mustafa Çelebi (Düzme Mustafa), 
babası ile Timur'a esi.ı' olmuş ve onun tarafından Semerhnd'a götürülıiıüş; 
Çelebi Sultan Mehmed zamanında memlekete dönerek saltanat iddiasında 
buluıpnuş ise de, tapp edilerek Rumiara · sığınmıştı. II. Murad'ın tahta çı
kışın! vesile ederek Rumların da yardımı ile başkaldırriı.ış ve II. Murad ile 
Bursı:ı- civarında Ulubat suyu kenarında savaşmış yenilerek Edirne'ye gel
miş, burada da t).ıtunamayarak KızılağaÇ Yenicesine kaçmış, sonra da ya
kalanarak . öldür~lmüştür. Bu hadise ~ördüncü vak'anın konusunu teşkil et
miş ve keza Tôcü't-tevôrlh'den kısaltılarak alınmıştır126. 

V. vak'a, II. Murad'ın tahttan feragatı ·ve Edirne'de hadis olan yan
gını127; VI. Vak'a, Fahrüddin-i Acemi'nin HurO.fiye tarikatı mensuplarına 

karşı · giriştikleri harekat128
; VII. Vak'a, Şebzade Mustafa ve Bayezid'in 

861/1456'da Edirne'deki sünnet düğünlerini129 hikaye eder. 

917/1511 tarihinde Sultan II. Bayezid'in büyük oğlu Ahm.ed'i veliaht 
tayin e~esi ile bunu duyup arası açıJan Trabzon'daki diğer oğlu Selim(!) 
ile mücadelesi VIII. vak'anın konusudur130

• 

Hibri'nin IX. Vak'a olarak ele aldığı 1034/1624 tarihindeki Tatar Ha
nı Mehmed Giİay'ın kardeşi Şahin Gi!ay ile . savaşı hikayesi, müellifin id
r~k ettiği devre ai d . olup, verdiği mal u mat müşahedesine dayanmaktadırm. 

XIV. Fasıl 

Bu fasıl, şairlerin Edirne için söylediİderi şiirleri ihtiva eder. Hoca Sa-

124 Enis, 85 a- 86 b; krş. ·.Tacü't-tevarih, I, 251, 254,. 271. 
125 Enis, 87 a; krş. Tacü't-tevarih, I, 300- 304. 
126 Enis, 87 b; krş. Tticü!t-tevarih, I, 306- 314. 
127 Enis, 87 b; krş. Tdcü'tevarih, I, 306-314. 
128 Enis, SS b- 89 a; krş. Tacii't-tevdrih, I , 430-431. 
129 Ents, 89 a, b; krş. Tacii't-tevarih, I, 460 - 463. 
130 Ents, 90 a; krş. Tacii't-tevci1'ih, I, 168- 172. 
131 Enis, 90 b. 
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deddin Efendi'nin Tôcü'i-tevôri~'inde Edirne fethi için söylenen şür132, Hib
ri tarafından iktihas olunmuş ·ve bu bölümün ilk F~sça şürini teşkil etmiş
tir. Alıdi-i Bağdadi'nin bir ·farsça gazeli133 ise· bunu ta!cib .eder. Sonra da 
Mesihi'nin134 ve CeHU-zade Mustafa Çelebi'nin Edirne için dedikleri mes
neviler gelir135• 

Ali Efendi'nin, Edirne'de Üç Şerefeli Medresesi müdertisi iic~n, Humô
yun-tıôme adiyle tercüme ettiği Kelile ve Dimne'nin. dibaçes.ine dereettiği 
Edirİle için yazdığı şür de iktihas edilmiştir136• . 

Hatemi Bey137, Hisari mahlaslı Hüseyin Çelebi, Tigt Bey, Nev'i-zade 
Atai138

, Neri139, Şeyhülislam Yahya u o, Seyfi m ahiası ile şöhret yapllllş 

olan Kırım Hanı Toktamış(1608) ve İnayet Giray(1635-1637)'Jarın karde
şi, «Nfrreddin)) Hüsam Giray, İlmi EfendP41, NazmiH2, Nüvidl, Mirza143 

isimli şairterin şürlerinin de dere olunduğu bu fasıl, Hibri'nin Edirne için 
kaleme aldığı şürle son bulmaktadır. 

Yukarıda geniş şekilde hülasasını verdiğimiz «Enlsü'l-müsamirin». Ab
durrahman Hibrt Efendi'nin başlı başına Edirne'yi konu alan eseridir. Edir-

132 T4cü't-te1J4rth, I, 73. 
133 Ahdi, Giil§en-i §u'aTa, üniversite Ktb. T. Y. 2o04, 27 b. 
134 ŞehTengiz-i Edirne, Mesihi Divanı, Süleymaniye, Lala !smail Efendi 

ksm. na. 483, 17 a. 
135 CelAl-za.de Mustafa, Tabakatii'l-mem4lik, Topkapı Sarayı ktb., Ema

net Hazine 1427, Bağdad 298, 299; Üniversite Ktb. T. Y. 5997 numaralardaki 
yazma nüsbalara baloldı. Şiir bulunamadı. 

136 Ents, 91 b; krş. Ali Vasi, Hum4yi2n-niime, Revan Köşkü Ktb. nu. 
843, 6 a. (All VAsi yahut Ali Çelebi adı lle. tanman Ali bin Siilib'in Sultan I. SU
leyman'a ithat ettiöi Humayıi.n-ndme için bk. İslAm Ansiklipedisi, VI, 555). 

137 ~ık ve Hasan Çelebi'de biyografisine aid malfımatla şiirlerinden 
bir iki örnek verdikleri Hatemt'nin mürettep bir divanı olduğu O. Nuri Pere
meci,Eclirne Tarihi. !st. 1940, s. 5'de ileri siirülmÜ§ ise de, ne divanı ne de Hibri' 
.::ıin intihab ettiği şiiri bulunamadı. 

138 Ents, 92 a; krş. Nev'i-zade Atar, Divan, Üniversite Ktb. T. 319, 70 b. 
139 Ents, 92 b; krş. Divan-ı Ne/'i, Gazaliyat losmı, Bulak -1252, 83. 
140 Enis, 92 b- 93 a; kr§. Divan-ı Yahya, !st. 1334, 247. 
141 !lmi Divarıı, Halet Efendi Ktb. nu. 166'daki nüshada Hibri'nin iktibas 

ettiği şiir yoktur. 
142 Nazmi Divanı, Üniversite Ktb. T. Y. 1636; Revan Köşkü Ktb. nu. 769 

nüsbalarma iktibas olunan şiir . bulunamadı. 

143 Nüvidi ve Mirza, bu iki şair hakkında biç malümat bulunamadı. 
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ne, bilhassa Türkler tarafından fethedilmesiyle· hem bii: başkent olarak; hem 
de başkent olmanın sağladığı imkanlada İstanbul'un fethine kadar Osman
Lı imparatorluğu'nun en öneınli şehirlerinden biri olarak kalmıştır. Kısa baş
kentlik devresi ve d~a sonraki ·zamanlarda inŞa· edileri ·naşmetli abideleriyle . 
dikkati çekmiş ve ayrıca yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerle de Türk kültürüne 
en çok katkıda buluiıan bir şehrimiz olmuştur. İşte, bu mühim şabsiyetler.
den biri de Hibr1 Efendi'dir. Hibri Efendi, haklı olarak Edirne hakkıoda 
inceleme yapaolara birinci elden bir kaynak sunmakla şöhret bulmuş ve 
bu saha araştırıcılarının öncüsü olmuştur. 


