
EDİRNE GEZİSİ NOTLARI 

 

22 Nisan 2016 tarihinde Belediye Kültür gezileri kapsamında Kağıthane Belediyesi’nin 
organizasyonunda günü birlik olarak Edirne’ye gidip gelmek nasip oldu. Gezinin Cuma gününe 
tevafuk etmesi ve Cuma namazını Selimiye Camisinde kılmış olmam da benim için ayrı bir 
mutluluk oldu. Gezi kapsamında dolaşılan yerler Edirne’nin sahip olduğu tarihi değerlerin çok 
azıdır.  

Ancak günü birlik seyahatlerde önceden planlandığı üzere seçilen önemli birkaç yeri 
ziarete edebilmek mümkün olabilmektedir. Buna rağmen Edirne hakkında ve Osmanlı Eserleri 
hakkında bilgi sahibi olmak mümükün olmaktadır. Kişi bunun üzerine kensi çabalarıyla da bir 
şey koyabilirse bu daha da faydalı olmaktadır, hiç şüphesiz. Bu çalışmada umuma faydası şamil 
olsun diye hazırlanmıştır. Öncelikle Edirne hakkında kısa bir bilgi vererek gezilen ve hatta 
gezmeye fırsat bulunamayan bazı mekânlar hakkında bilgi vermeye çalışacağım.  

Yunanistan ve Bulgaristan'ın yanında kuruludur. Şehir merkezi Yunanistan'a 7 km, 
Bulgaristan'a 17 km uzaklığındadır. Farklı kaynaklara göre 1361-1371 yılları arasında değişiklik 
gösteren süreçte şehir Osmanlı Topraklarına katılmıştır. Genel kabul Edirne’nin Osmanlı’ya 92 
yıl başkentlik yaptığıdır. 

Türklerin eline geçince adı Edirne olarak değişen ve daha sonradan Osmanlı 
İmparatorluğu'na başkentlik yapan şehir, 1453'te İstanbul'un başkent olmasından sonra da 
önemini kısmen yitirse de, padişahların gözde yerlerinden biri ve canlı bir ticari ve idari merkez 
olarak kalmıştır. 18. yüzyılda yangınlar ve depremle sarsılan kentin gelişimine en büyük 
darbeyi, bir zamanlar avantaj teşkil eden Balkanlara açılan kapı olma niteliğinin Osmanlı 



İmparatorluğu'nun gerilemeye başlamasıyla dezavantaja dönüşmesi vurmuştur. Yabancı 
işgalini ilk olarak 1828-29 yılındaki Osmanlı-Rus harbinde yaşayan şehir, 93 Harbinde (1877-
1878) tekrar Ruslar, Balkan Harbi’inde (1912-1913) ise Bulgarlar tarafından işgal edilmiştir. II. 
Balkan Savaşı’ndan sonra ise tekrar Türklerin eline geçmiştir. Birinci Dünya Savaşı’ndan 
Osmanlı’nın yenik çıkmasıyla birlikte Edirne, Temmuz 1920'de Yunan işgaline uğramıştır. 
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra  25 Kasım 1922'de kesin olarak Türk hakimiyetine geçmiştir.   

Gezimizin ilk durağı olan Şükrü Paşa Anıtı’ndan ve burada bulunan Osmanlı 
Tabyalarından anlatımımıza başlayalım. Balkan Savaşları, osmanlı İmparatorluğu’nun 
Balkanlardaki 4 devlete karşı yaptığı savaşın adıdır. Bahse konu devletler Bulgaristan, 
Yunanıstan, Sırbistan ve Karadağ’dır. 8 Ekim 1912 - 30 Mayıs 1913 tarihleri arasında 
Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan oluşan Balkan 
Birliği Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkanlardaki topraklarının çoğunu ele geçirdi. Arnavutluk 
da bağımsızlığını kazandı. Taraflar arasındaki savaşı bitiren antlaşma 1913 yılı Mayıs 
ayında Londra’da imzalandı. Anlaşmaya göre, Arnavutluk bağımsızlığını kazandı, Girid Adası 
Yunanistan’a verildi ve Osmanlı İmparatorluğunun Trakya sınırı Edirne ve Kırklareli sınırını 
dışarıda bırakacak şekilde Midye-Enez hattı olarak belirlendi. 

Bulgaristan'ın daha fazla toprak almasını kabul etmeyen Yunanistan, Karadağ, Sırbistan 
ve I.Balkan Savaşı’na katılmayan Romanya birleşerek Bulgaristan’a karşı savaş açtılar. 
Bulgarların üst üste yenilerek Doğu Trakya’daki birliklerini batıya kaydırmasından faydalanan 
Osmanlı Ordusu, Midye-Enez çizgisini aşarak, Edirne ve Kırklareli'ni geri aldı. II. Balkan Savaşı 
Ağustos 1913 tarihli Bükreş Antlaşmasıyla sona ermiştir. Balkan Savaşları meselesi ana 
hatlarıyla anlatılmıştır.1  

Edirne iki defa Rus işgaline uğramıştır. Sultan III.Selim'den sonra tahta çıkan Sultan 
II.Mahmud'un kararıyla, "Vakayi Hayriye - Hayırlı Olay" olarak anılan ve Yeniçeri Ocağı'nın 
kaldırılmasıyla sonuçlanan olaydan sonra, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni kurulan, daha 
yeterince teşkilatlandırılamamış bir Ordu'yla neredeyse Ordusuz denilebilecek bir döneminde, 
Ruslar bu zaafı değerlendirip savaş ilan etmişlerdir. 1828-1829 Osmanlı - Rus Savaşı böylece 
başlamıştır. İki yıl süren bu savaşta, 1828 yılındaki ilk Rus saldırısı durdurulduysa da, 1829 
yılındaki ikinci saldırılarıyla Ruslar, Sadrazam Reşit Paşa yönetimindeki Osmanlı Ordusunu 
yenilgiye uğratmışlar ve Edirne fetihten beri ilk kez işgal yaşamıştır. Kent, savaşın bitiminde 
Osmanlı Tarihinin en ağır anlaşmalarından birine tanık olur. 

Halk arasında 93 Harbi olarak ta bilinen 1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı'na rastlar. Nisan 
1877'de başlayan savaş, irili ufaklı bir dizi çatışmanın ardından Rusların Edirne üzerine 
yürümesiyle gelişir. Bunun üzerine Kentteki askeri birliklerin komutanı Ahmet Eyüp Paşa kenti 
boşaltır ve 20 Ocak 1878'de teslim olur. Savaş, 31 Ocak 1878'de Edirne'de barış ilkelerini 
saptayan bir anlaşmayla kesilir. Savaşı sonuçlandıran asıl anlaşma ise 3 Mart 1878'de 
imzalanan Ayestefanos Anlaşmasıdır. 1903 yılındaki Bulgar İsyanı dışında Edirne, 1877-78 
savaşını izleyen yaklaşık 30 yılda savaş görmedi, barış içinde yaşadı. 

Edirne’nin yaşadığı 3. İşkal ise Balkan Savaşlarında olmuştur. 1877-78 Osmanlı-Rus 
Savaşı nedeniyle inşa edilen ve en son Balkan Savaşlarında kullanılan Tabyaların en büyüğü 
Hıdırlık Tabyası'dır. Diğer önemli bir Tabya olarak Kıyık Tabyası Balkan Savaşı Müzesi haline 
getirilmiştir. Ancak tarihi açıdan Hıdırlık Tabyası daha büyük önem arz eder. Bu tabya; ünlü 

                                                           
1 http://www.ttk.gov.tr/index.php?Page=Sayfa&No=254 



Edirne Savunması sırasında Komutan Şükrü Paşa'nın karargah olarak kullandığı ve Edirne 
teslim olduğunda beyaz teslim bayrağı'nın çekildiği tarihi yer olarak bilinir.2 

 

 

                                                           
2 http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/isgaldonemi.html 



 

Şükrü Paşa 1912-13 Balkan Savaşı sırasında, Edirne'yi kendisinden istenen süreden 
fazla Savunarak düşmanın İstanbul'a geçmesini önleyen ünlü bir kahramandır. Edirne büyük 
acılar ve yoksulluklar içinde 155 gün düşmana karşı, onun Komutanlığında savunulmuş ve 
kendisine Edirne Müdafii adı verilmiştir. Ancak 5 aylık savunma sonunda, 26 Mart 1913 günü, 
biraz da Edirne'nin Ata yadigarı ünlü Selimiye Camisi gibi mukaddes mekanlarının, top 
atışlarıyla yok edilmesini engellemek amacıyla,teslim olmayı kabul ederek kılıcını Bulgar 



komutanı General İvankov'a teslim etmiştir. Ne var ki bu savunmada gösterdiği kahramanlık 
nedeniyle Kendisine hayran olan ve saygı duyan Bulgar Kralı Çar Ferdinand, Kılıcı Şükrü Paşa'ya 
Edirne'de iade etmiş ve barış yapılana kadar Paşayı bir esir gibi değil misafir gibi ağırlamıştır. 

Şükrü Paşa 1857 Erzurum doğumludur. Almanya'da dört yıl eğitim görmüş olup, 
Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmekteydi. Harbiye ve Darüşşafaka Okullarında balistik ve 
matematik öğretmenliği de yapan Şükrü Paşa Edirne'ye topçu komutanı olarak tayin edilmişti. 
Tuğgenerallikten Orgeneralliğe kadar süren görevini Edirne'de yaptı. Savaş yıllarının olumsuz 
koşulları nedeniyle yakalandığı Siyatik hastalığını tedavi için gittiği Bursa Kaplıcalarında zatürre 
oldu ve bu hastalık nedeniyle İstanbul'da 5 Haziran 1916'da vefat etti. Mezarı önceleri Merkez 
Efendi Mezarındayken yakın zamanda adına yapılan Şükrü Paşa Anıtı'na getirilmiştir." 

 

Şükrü Paşa Anıtı’nın Bulunduğu Tepeden Edirne 

 



 

Şükrü Paşa’nın Kabri ve kitabesini okuyan bir ziyaretçi 



 

Edirne tabyaları Osmanlı-Rus ve Balkan Savaşları sırasında Edirne’nin savunulması 
amacıyla yapılmıştır. Edirne’nin 4-5 km. uzağında bulunan ve bugün büyük çoğunluğu tarlalar 
içerisinde kalmış olan bu tabyaların büyük çoğunluğu moloz ve kaba taştan, top mermilerine 
dayanacak şekilde yaklaşık bir metre kalınlığında yapılmıştır. 

Sultan II.Mahmud zamanında 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Edirne'nin savunması 
için alınan önlemlerin başında tabyaların yapılması gelmiştir. Bunun için de şehrin çevresindeki 
tepelerde tabyalar yapılmıştır. Edirne savunmasında göreve getirilen Halil Paşa, Vecihi Paşa ve 
İbrahim Paşa, Rus ordusunu durdurmak üzere bu tabyaların yapımını başlatmışlardır. Genelde 
bazıları topraktan, bazıları kâgir ve üzerleri dal veya kalaslarla örtülü bu tabyalar 
tamamlanamadan savaş başlamıştı. Savaşın sona ermesinden sonra tabyaların yapımına hız 
verilmiştir. 
             İlk kez 1828’de yapılan bu tabyalar daha sonra Tahir Paşa yönetimindeki bir komisyon 
yeniden yaptırmış ve bazılarını da onarmıştır. 1903 yılında 30’dan fazla tabya bulunuyordu ve 
bunların Balkan Savaşı’nda büyük yararı olmuş, şehir 155 gün boyunca bu tabyalar yardımı ile 
korunmuştur. Bu tabyalardan Hıdırlık tabyasını Şükrü Paşa karargâh olarak kullanmış, Kıyık 
Tabyasını da Edirne kale komutanı İsmail Paşa karargâh olarak kullanmıştır. Bu tabyalar 
içerisinde en görkemlisi Hıdırlık Tabyasıdır. 

Kıyık Tabyası üzerine ordu kumandanı Muhtar Paşa bir de kitabe yerleştirmiştir: 

Bârek-Allah işbu istihkâm nev tarz-ı rasîn 

Kahr ve tedmîr adüvvü dânedir hassa hasîn 

Bâni-i fidyesidir sarh-ı muhkemin 

Mazhar-ı teyyid hak Abdülhamid Hân güzin 

İşbu şehrin sû-be-sû tahkimini azmeyledi 



Azm-i pâk cümlesinden de bu tesis metin 

Cilve-gâh olsun bu bir yâ-rabb şuâi nusrete 

Düşman kalsın top altında siyah rûz mühîn 

Lâ-cerem eyler bu istihkâma düşman serfürû 

Söyledi Muhtar tarihini zafergâh-ı mübin1304 (1886). 

Bu tabyaların belli başlıları; Ayvazbaba, Kestanelik, Cevizlik, Yıldız Tabya, Muhitintepe 
Tabyası, Aynalı Tabya, Karagöz Tabya, Kartaltepe, Maraş, Karaağaç, Kazanova, Ayvazoğlu, 
Arnavutköy, Büyük Taş Tabya, Küçük Taş Tabya, Kemer, Aynalı, Toprak, Başhöyük, Doğancı, 
Eski, Topyolu, Kavkas, Yassı Tepe, Bağlarbaşı, Abdurrahman Ağa, Arda, Kıyık, Bosnaköy 
Tabyalarıdır.  
 
            Şükrü Paşa’nın Balkan Savaşı sırasında beş ay açlık ve yoksulluk içerisinde savunduğu 
Hıdırlık Tabyası günümüzde Genel Kurmay Başkanlığı tarafından Balkan Savaşı Müzesi’ne 
dönüştürülmüştür. Burada bütün tabyalar onarılmış, Balkan Savaşı konu mankenleri, 
fotoğraflar, tabelalar, ses ve ışık düzeni ile ziyarete açılmıştır. Müzede savaş canlı şekilde 
ziyaretçilere yaşatılmaktadır.3 

 

 

 

                                                           
3 http://sudemle3.blogcu.com/edirne-edirne-tabyalari/1856396 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

Konferans Salonu  



 

 



Şükrü Paşa Anıtı ve Tabyaların bulunduğu tepeden Eski Saray olarak bilinen Tunca Nehri 
kenarındaki yere gittik. Yol boyunca o kadar çok Osmanlı eseri varki bunlar tek tek gezmeye 
kalkılsa günler alır. Bu nedenle Edirne gezisi için aslında birkaç gün ayırmak ve orada kalmak 
gerekmektedir. 

Eski Saray mevkii adını burada bulunan saray kalıntısından almaktadır. Fatih Sultan 
Mehmed’in İstanbul’un fethinin planlarını yaptığı, İstanbul surlarını yıkacak devasa  topları 
döktürdüğü yer olan Edirne Sarayı Tunca Nehri kıyısında bulunmaktadır. Edirne Sarayı’nın 
inşasına 2. Murad zamanında başlanmış, ancak saraya esas karakterini kazandıran Fatih 
Sultan Mehmed han olmuştur. Daha sonra diğer padişahlar döneminde de saraya ek yapılar 
kazandırılmıştır.  

Gezginlerin notlarından sarayın nüfusunun 15 bin olduğu anlaşılmaktadır. “Bu 
dönemlerde Edirne’nin nüfusunun da birbuçuk milyon civarında olduğu rivayet 
edilmektedir”. Edirne Sarayı 1877-78 Osmanlı Rus savaşı esnasında askeri amaçla 
kullanılmış ve cephane stoklanmıştır. Rusların Edirne’yi işgal edeceği anlaşılınca cephaneler 
düşmanın eline geçmesin diye patlatıldığından Edirne Sarayı’da yıkılmıştır.4  

Burada da çok sayıda eski eser bulunmaktadır. Tunca Nehri üzerindeki köprüden 
Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı alana da geçilmektedir. Burada Balkan Savaşlarında esir 
düşen 20 askerimizin açlıktan öldüğü, Balkan Savaşları’nda ise 300bin şehit verdiğimiz 
bilinmektedir. Balkanlarda bulunan Müslüman halklara yapılan soykırımın boyutları ise çok 
daha büyüktür.5  

 

Kum Kasrı Hamamı 

                                                           
4 http://www.haberturk.com/yasam/haber/826245-fatihin-kayip-sarayi 
5 https://www.facebook.com/notes/selanik/balkanlarda-unutulan-t%C3%BCrk-soykirimi/10150658430024734/ 



 

Eski Saray’ın Kalıntısı  

Şehrin kuzeyinde, Tunca  Nehri kenarında, 300-355.000 m2 lik bir alana kurulmuş olan 
sarayın yapımına, 1450'de 2. Murat zamanında başlanılmıştır. Hükümdarın ölümü üzerine bir 
süre durmuş olan saray inşaatı, Fatih Sultan Mehmet tarafından 1475'te tamamlanmıştır. 
Kanuni Sultan Süleyman, 1.Ahmet, Avcı Mehmet, 2. Ahmet, 3. Ahmet zamanında saray sürekli 
tamir görmüş  ve yeni yapılar eklenmiştir. 3. Ahmet'in 1718 yılında İstanbul'a gitmesinden 
sonra,1768 yılında  3. Mustafa'ya kadar hiçbir padişah Edirne'ye gelmemiş, aradaki bu yarım 
asırlık  süreç tahribatın başlangıcı olmuştur. 1752'deki büyük deprem ve 1776 yılındaki 
yangınla tahribat süreci devam etmiştir. 1827'de 2. Mahmut zamanında sarayın bir kısmı tamir 
edilmiştir. 1829 yılında Edirne'yi işgal eden Ruslar, sarayı bir ordugah olarak kullanmışlar ve 
büyük zarar vermişlerdir. 1868'de Vali Hurşit  Paşa'yla başlayıp, Hacı İzzet Paşa'nın 1873'teki 
valiliğine kadar süren tamirat döneminde bir çok yapı kurtarılmıştır. 

 
             1876-77 Rus Savaşın'da düşmanın şehre yaklaşması nedeniyle Vali Cemil Paşa ile Edirne 
kumandanı Ahmet Eyüp Paşa'nın anlaşamamaları üzerine Bab'üs Sa'âde civarında yığılan 
cephanenin patlatılması ile üç gün süren patlamalar sonucu sarayın bir çok yapısı yıkılmıştır. 
Bundan sonra yağma başlamış ve saraya ait kalıntılar başka yapılarda kullanılmıştır.6 

                                                           
6 http://www.edirnekulturturizm.gov.tr/TR,90121/edirne-sarayi.html 



 

Fatih Köprüsü’nden Adalet Kasrı’nın ve Sultan Abdülaziz Han’ın Avrupa seyahatinden 
dönüşünde düzenlenen measim üzerine dikilen Anıt Taşı’nın da bulunduğu alana (Sarayiçi) 
geçen ziyaretçiler 

 

Fatih Köprüsü Üzerinden Tunca Nehri 



 

Adalet Kasrı, 1562 yılında Kanun-i Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 
Eski Saray mevkisinde oaln Adalet Kasrı, Selçuklu Mimari tarzında kesme taştan inşa edilmiştir. 
Bu kasır, Bakanlar Kurulu (Divân-ı Hümâyûn) ve Yargıtay olarak kullanılmıştır. İlk katında 
Şerbethane, ikinci katında divan kâtipleri, üçüncü katında divân heyetinin toplandığı 
memermer salon bulunmaktadır. Divân’ın toplandığı salon ortasında Edirnekâri mermer bir 
havuz ve köşede kafes arkasında padişâhın tahtı yer alırdı.   



 

Kırkpınar’ın simgesi kırmızı dipli mum. Soldaki mermer kitabede geleneksel Kırkpınar Yağlı 
Güreşerinin 1361 yılında Kırkpınar Çayırı’nda başladığı ve 1924 yılında Edirne Sarayiçi’ne 
alındığı, Kırkpınar’ın baş pehlivanının Türkiye’nin de baş pehlivanı olarak kabul edildiği ve 
davetin Kırmızı Dipli Mum ile yapıldığı yazılıdır. 

 

Sağda Padişâh Sultan Abdülaziz’in Avrupa gezinin dönüşünde Edirne’ye uğraması nedeniyle 
dikilen anıt taş. Solda ise mermer kitabe bulunmaktadır. Aşağıda daha okunaklı şekilde 
fotoğraflanmıştır.  



 

Abdülaziz Han Avrupa’yı seyahat etti. Osmanlı ülkesine dönüp (Edirne’ye) geldiğinde ahali-halk 
kendisi için merâsim düzenlediler ve o günün simgesi olarak bu taşı nişân eylediler (diktiler). 

 



 

 

 

Balkan Şehitleri Anıtı 



 

 

Balkan Savaşı Şehitliği 



 

Bir Başka Açıdan Kum Kasrı Hamamı 

 

Cihannüma Kasrı 



 

Edirne Saray Mutfakları 

 

Bâb-üs Sa’de Kapısı 



 

Sarayiçi Av Köşkü7 

 Şehir merkezi ile sarayiçi arasında ziyaret edemediğimiz pak çok yer bulunduğunu 
belirtmiştim. Bunlardan birisi de II. Beyazıd külliyesidir.  

Tunca Nehri kıyısında bulunan külliye Edirne'nin en önemli yapıtlarındandır. Cami, tıp 
medresesi, imaret, darüşşifa, hamam, mutfak, Erzak depoları ve öbür bölümleriyle geniş bir 
alana yayılmıştır.Sultan II.Beyazıd'in 1484-1488 yılları arasında yaptırdığı külliyenin mimari 
Hayreddin'dir. Çok etkileyici bir görünümü olan külliye küçüklü büyüklü yüze yakın kubbeyle 
örtülüdür. 

Yapıların en ilginci 20.55 m. çaplı, tek kubbeli, iki minareli anıtsal camidir. Ana kubbeli 
mekanın yanlarında dokuzar kubbeli tabhane vardır. Bu Bölümler doğrudan dışarı 
açılmaktadır. Kubbe geçişi pandantiflerle sağlanmıştır. Mermer mihrap ve minber yalın 
görünüşlüdür. Somaki mermerden, son derece zarif hünkar mahfili, Edirne'deki ilk örnektir.8 

                                                           
7 http://www.edirnekulturturizm.gov.tr/ 
8 http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/kulliye.html 



 

 

Edirne Sarayiçi gezi ve ziyaretlerinden sonra Eski Cami’ye (Ulu Cami’ye) gidildi. Bu cami 
de Edirne’deki diğer camiler gibi gerçekten essiz güzelliğe sahip. Üstelik bu camide bulunan ve 
Kabe-i Muazzama’nın Rükn-i Yemani köşesinden kopan bir taş parçasının bu camide bulunması 
da Ulu Cami’ye ayrı bir değer katmaktadır. 



 

Edirne'de Osmanlılar'dan günümüze ulaşmış en eski anıtsal yapıdır. 15. yüzyılda 
yapılmış cüsseli camilerin en önemlisidir. Edirne'de zamanımıza ulaşmış ilk orijinal abidevi yapı 
olarak da bilinir. Bu aynı zamanda Devletin büyümesinin de simgesidir. 1403'te Sultan 
I.Süleyman tarafından yapımına başlanmış, Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1414'te 
bitirilmiştir. Mimarı Konyalı Hacı Alaaddin, kalfası Ömer İbn İbrahim'dir. 

Erken Dönem Camileri başlığı altında çok birimli veya çok kubbeli Camiler grubuna 
girer. Merkezi kubbeyi taşıyan dört Paye ile dört duvar üzerine dokuz Kubbelidir. Bir yanının 
dış ölçüsü 13 m. olan kare planlıdır. 13 metre çapında ve tümüyle yarım kubbe Biçiminde olan 
kubbeler, yan neflerle Pandantiflere, ortada çeşitli geçiş öğelerine oturur. Orta kubbenin 
Trompları mukarnas dolgusudur. Taç Kapı, son cemaat yeri girişi ve minber Ak mermerdendir. 
Kuzey ve batı Yüzleri daha süslüdür. Son cemaat yeri girişindeki kemer çevresinde bulunan 
rozetler ve sipiralli Süsleme, onarımda yapılmıştır. 

II. Murat döneminde Edirne'ye gelen ve Camiye girerek vaaz verdiği Söylenen Hacı 
Bayram Veli'nin anısına duyulan saygı nedeniyle vaaz Kürsüsü imamlarca kullanılmaz. Eski 
Cami Edirne'de duaların kabul edildiği dört yerden biri olarak bilinir. Osmanlı Padişahlarından 
II. Ahmet ve II. Mustafa'ya bu camide "Kılıç Kuşanma" törenleri yapılmıştır. 

Fatih'in tarihçilerinden Beşir Çelebi'nin naklettiğine göre; Hacı Bayram Veli Edirne'ye 
II.Murat tarafından getirildikten sonra; bir gün, Eski Cami'ye gider. Camiye girdiğinde, orta 
kubbenin altında ibadete meşgul olan Hz.Muhammet'i görür. Orada ne yaptığını sorduğunda 
Peygamber kendisine: 

"Bu cami benimdir, ümmetimle bile olurum. Ya Şeyh! Zinhar bu makamı hali (boş) 
görmesinler. Daim gelüp bunda hacet dilesinler. (Allah’dan istesinler, dua etsinler)" demiştir.  



Eski Cami'nin yapıldığı dönem Osmanlı Tarihi açısından ilginç bir dönemdir. Sultan 
Yıldırım Beyazit'in 1402'de Timur'a yenildiği Ankara Savaşı'ndan sonra önce Bursa'ya gelen 
Süleyman Çelebi daha sonra Edirne'ye geldi ve Burada Padişahlığını ilan etti. 

Bazı tarihçiler Edirne'nin gerçek bir siyasi merkez ve başkent oluşunu Süleyman 
Çelebi'nin buraya geliş dönemiyle başlatırlar. Çünkü; Böylece, Bursa'nın 76 yıl 4 ay süren "Taht 
Şehirliği" son bulmuş, Edirne'nin 51 yıl sürecek olan "Taht Şehirliği" başlamıştır.9 

 

 

Selimiye Camisi Tarafından Eski Cami  

                                                           
9 http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/eskicami.html 



 

Üç Şerefli Cami Tarafından Eski Bir Konak ve Eski Cami’nin Minareleri 

 

 



 



Edirne Eski Cami’sinde minber ile mihrab arasında bulunan pencerenin yan duvarına 
açılan oyuğa yerleştirilmiş Kâbenin Rukn-i Yemani köşesinden kopan bir taş Kabe’ye duyulan 
saygı gereği tazimle buraya konulmuştur. Üzerindeki yazıda ise şu şekilde yazmaktadır. 

Vakt-i bünyadında (zamanında duvarında) bu ferhunde (uğurlu) beniyye camiin (Kabe-i 
Muazzama’nın) 

Bu hicr (şer’an haram olan şey) Rükn-i Yemâni’den düşünce na-gehan (birden bire, ansızın)  

Bâ-işaret bu makam-ı dil-güşâ’ya (kalbe ferahlık veren bu makama) geldiçün (geldiği için) 

Va’z idüp i’zaz ile (hürmet gösterip) bu cây’a sultan-ı zaman (zamanın sultanı mekâna) 

Cilve-piray-ı ziyaret (has ve latif bir ziyaret ziyneti) kıldı ehl-i hâcete (dua edeceklere)  

Kesbiya rûmal (yüz sürmeye muvaffak) olan bulur aziz-i dü cihan (iki cihanda kıymetli olur) 

Rükn-i Yemânî'den geçerken, mutlaka Cebrâil'in, onun üzerinde durduğunu ve 
istilâmda (selâmda) bulunanlar için af dilediğini görürüm. (Hadîs-i şerîf-Ahbâru Mekke) 

Peygamber Efendimiz, Rükn-i Yemânî'de istilâm yapar (bu rüknü selâmlar) ve yüzünü 
de onun üzerine sürerdi. (Mücâhid) 

Abdullah bin Ömer'e; "Rükn-i Hacer-ül-esved ile Rükn-i Yemânî karşısında istilâm 
yapmasında (bu rüknleri selâmlamasında) bu kadar gayret göstermesinin sebebi soruldukta; 
"Ben, Resûlullah efendimizin; "Bu iki rükün karşısında istilâm yapmak, hatâları siler" 
buyurduğunu duydum" dedi. (Ahbâru Mekke-Azrakî) 

Saîd bin Müseyyeb'den rivâyet edildiğine göre, Peygamber efendimiz, Rükn-i 
Yemânî'nin önünden geçerken, şu duâyı yapardı: "Ey Allah'ım! Küfürden, zilletten, fakirlikten, 
dünyâ ve âhirette îtibâr kaybettirecek yerlerde durmaktan sana sığınırım. Ey bizim Rabbimiz! 
Sen bize dünyâda da, âhirette de nîmet ver ve bizi Cehennem azâbından koru!" (Ahbâru 
Mekke-Azrâkî)10 

Bir başka kaynakda da benzer olark şu şekilde anlatılmıştır. Resulü Erkemin Rüknü 
Yemani ile Hacerül Esved arasında Rabbena atina duasını okuduğu sahih rivayet olarak 
nakledilmiştir. Bütün mezhepler bunun okunmasını müstehap olarak belirtmiştir. Bir rivayete 
göre Cenabı Hak Hz Âdemin tövbesini Rüknü Yemani ile Kâbenin arka kapısı arasındaki yerde 
diğer bir rivayete göre ise Mültezemde kabul etmiştir. 

Resulü Ekrem Rüknü yemani ile Hacerül esvedi istilam etmiş ve Rüknü yemani ile 
Hacerül esvede dokunmak günahları siler buyurmuştur. Abdullah b. Ömer Ben Rasulullah’ı iki 
rükünden başkasına dokunurken görmedim. Hacerul Esvet hem öpülür hem de dokunulur, 
Rüknü Yemanide ise istilam yapılır fakat öpülmez. Bunun için Kâbe’nin bu iki köşesine 
dokunmak meşrudur. Diğer iki köşesine istilam yapılmadığı gibi dokunmakta, öpmekte 
yoktur.11 

                                                           
10 http://sozluk.ihya.org/dini-terimler/rukn-i-yemani.html 
11 https://kolayarapca1.wordpress.com/index/umre/mekkede-ziyaret-yerleri/kabe/9-
%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89-
ruknu-yemani-kosesi%E2%80%AC%E2%80%8F/ 



Cenab-ı Hak mahşerde kullar hakkında Hacerül Esved’i şahitçi kılacaktır. Allah’ın hacılar 
için bol ikramının olduğu, Mübarek Kâbe’ye 120 rahmet yağdığı, Rükn-ü Yemani’de 70 bin 
melaike bulunduğu ve bu melklerin müminlerin tavaflarına şahitlik ettiği bilinmektedir.12  

Bu itibarla Edirne Eski Cami’deki Rükn-i Yemani taşı da bu açıdan anlam ifade 
etmektedir. Umulur ki günahlarımızın affı için Allah’a niyazımızda bir vesile olur. 

 

 

                                                           
12 http://www.risalehaber.com/hac-gunlugu-2-3785yy.htm 



 

 

 

Edirne Eski Cami’de Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri vaaz vermiş olduğu kürsi 



 

Eski Cami’nin (Ulu Cami) kubbelerinde biri  

 Edirne Eski Camii’nden (Ulu Cami) sonra Cuma namazı hazırlıkları başladı ve Cuma 
namazı için Selimiye Camisi’ne gidildi. 

 Mimar Sinan'ın 80 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk 
sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin baş yapıtlarındandır.Yapının mülkiyeti Sultan Selim 
Vakfındadır. Edirne-Merkez Yeni Mahallededir. 

Edirne'nin ve Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesi olan cami,kentin merkezinde, 
eskiden Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen yerdedir. Burada daha önce Yıldırım Bayezid'in bir 
saray yaptırdığı bilinmektedir. 1569-1575'te Sultan II.Selim'in emriyle yaptırılmıştır. Çok 
uzaklardan dört minaresi ile göze çarpan yapı, kurulduğu yerin seçimiyle, Mimar Sinan'ın aynı 
zamanda usta bir şehircilik uzmanı olduğunu da göstermektedir. Kesme taştan yapılan cami iç 
bölümüyle 1.620 m2'lik,tümüyle 2.475 m2'lik bir alanı kaplar. Mimarlık tarihinde en geniş 
mekana kurulmuş yapı olarak nitelenen Selimiye Camisi, yerden yüksekliği 43.28 m. olan, 
31.30m. çapındaki kubbesiyle ilgi çeker. Ayasofya'nınkinden daha büyük olan Kubbe, 6 m. 
genişliğindeki kemerlerle birbirine bağlanan 8 büyük payeye oturur. Köşelerde dört, Mihrap 
yerinde bir yarım kubbe merkezi kubbeyi destekler.13 

 

 

                                                           
13 http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/selimiye.html 



 

Eski Caminin Oradan Selimiye 



 

 

 



 

 



 

Selimiye’nin Kubbesi 



 

Dış Avludan Selimiye 



 

 



 

Dış Avu Girişinden Cami Girişi 

Kapının üzerine kemer inşa edeceksiniz ve bu kemer taşları aynı zamanda birbirine kilitli 
olacak. Üstelik aralarından ışık sızmayacak kadar da birbirlerine alıştırılmış olacaklar. 
Günümüzde bilgisayarlı CNC tezgahalarında yapılsa ancak bu kadar iyi sonuç alınabilir. Bu 
itibarla eski taş ustalarını ve bu çizimleri yapanları tabi ki Mimar Sinan Hazretlerini hayırla yad 
etmek gerekmektedir. Allah onlardan da bu eserler yaptıranlardan da razı olsun.   



 

Son ziyaret yerimiz Üç Şereli Camidir. 1443-1447 arasında, Sultan II. Murat yaptırmıştır. 
Cami Osmanlı sanatında erken ile Klasik dönem uslubu arasında yer alır. Burada ilk kez 
uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 24 metre çapındaki büyük merkezi kubbe, ikisi paye, 
dördü duvar payesi olmak üzere altı dayanağa oturur. Yanlarda daha küçük ikişer kubbe ile 
örtülü kare bölümler vardır. Yapı, bir yenilik olarak, enine dikdörtgen bir yapıdır. 

Böylece enine gelişen mekana ulaşılmak istenmiştir. Bu planı Mimar Sinan İstanbul 
camilerinde daha gelişmiş biçimiyle uygulamıştır. Ayrıca, Osmanlı mimarisinde revaklı avlu ilk 
kez bu Camide kullanılmıştır. Avlunun dört köşelerine minareler yerleştirilmiştir. Üç Şerefeli 
Cami, bu özellikleriyle sonraki camilere öncü olan anıtsal bir yapıdır. Dört minaresinin biri üç, 
biri iki, ikisi birer şerefeli olup; baklavalı, şişhaneli, çubuklu ve burmalı motif üsluplarıyla 
bezenmiştir. Camiye adını veren üç şerefeli minare, Selimiye yapılana kadar minarelerin en 
büyüğü kabul edilirdi. Külahıyla birlikte 76 m. olup, merdivenindeki toplam basamak sayısı 
203'tür. Şerefelerine üç ayrı yoldan çıkılır. Bu tarzıyla bir ilktir ve birinci merdiven bir ile üçüncü 
şerefeye, ikinci merdiven ikinci ile üçüncüsüne, üçüncü merdiven ise; doğrudan üçüncü 
şerefeye götürür.  

Üç Şerefeli'nin bir başka özelliği; camisiyle birlikte kesme taş kullanılarak yapılan ilk 
minare oluşudur. Baklavalı minare Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmıştır. Fatih Sultan 
Mehmet bu minareyi Peykler Medresesini yaptırırken ekletmiştir.  

Kuzeybatıdaki tek şerefeli olan minare 1610 yılında Sultan I.Ahmet tarafından; Burmalı 
minare ise Sultan II.Mustafa tarafından yaptırılmıştır. Caminin ilk ve asıl minaresi Üç 
Şerefeli'dir. Üç Şerefeli Caminin kapısı özgün durumuyla neredeyse cami kadar ün yapmıştır.14 

 

                                                           
14 http://www.edirnevdb.gov.tr/kultur/ucserefeli.html 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 

Mimar Sinan’ın Heykeli ve Ustalık Eseri Selimiye 



Gezi kapsamında ziyaret etme imkânımız olmayan camilerden birisi de Muradiye Camisidir.  

 

Muradiye Camisi Muradiye Mahallesinde, Sarayiçine egemen bir tepeye Sultan 
II.Murat yaptırmıştır.Yazıtında tarih yoktur. Vakfiyesine ve kaynaklara dayanarak 1436'da 
yapıldığı sanılmaktadır. 

Sultan II.Murad rüyasında Mevlana'yı görür ve Mevlana ondan bir Mevlevihane 
yaptırmasını ister. İşte Muradiye Cami böylelikle bir Mevlevihane olarak yapılır(1426). Ancak 
kısa süre sonra Mevlevi Dervişler arasında çıkan ve kanla sonuçlanan kavgalar,Sultan 
II.Murat'ın burasını kapatarak Camiye dönüştürmesine yol açacaktır. 

Sultan II.Murat, Mevlana Sülalesinden 5. kuşak Celalettin ile altıncısı Cemalettin 
Çelebi'leri Edirne'ye getirterek, Muradiye yanında ayrıca Yaptırdığı Dergaha yerleştirmiştir. 
Geçmiş yıllarda Muradiye Camisi'ne Mevlevihane Camisi de denmiştir. 

Muradiye Camisi'nin geniş haziresinde Edirne Şairlerinden Enis Recep Dede, Şair 
Neşati, Hacı Eşref'in ve genellikle Mevlevi'lerin mezarları da bulunur. 

Ayrıca İngilizlerin İkinci Dünya Savaşı sonrasında Edirne'ye sürgün ettikleri Şeyhülislam 
ve Türk Bilginlerinden Musa Kazım'ın da mezarı buradadır. 

 



Mihrab ile minber arasında pencerenin üzerinde sağ taraftaki levha camiye değer katan 
bir başka detaydır. Her ne kadar 1876’dan sonra konulduğu anlaşılsa da önemli bir detaydır.  

 

Kendisi Edirneli olan Osmanlıca Tarih Edebiyat’dan grup arkadaşım Yılmaz Akçaalan’ın 
fotoğraflayarak daha önce bana gönderdiği Muradiye Camisi’nde bulunan kitabedeki 
Osmanlıca yazının okunuşu ve meali aşağıdaki gibidir.   

[Mebde-i zuhûr-i sırr-ı vahdet ve numûne-yi nûr-i zât-ı ahadiyyete, kâffe-yi mevcûdâta 
bâis-i rahmet, cemî’-i âcizâna sebeb-i mağfiret, Hazreti Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem 



efendimiz hazretlerinin eşref-i rûy-i zemîn ve menzilgâh-ı Cibrîl-i Emîn olan mübârek hücre-yi 
saâdetleri bin iki yüz senesi tamîr olunurken ahz olunan hacer-i mübârektir.] 

(Vahdet sırrının zuhur başlangıcı, Allah’ın birliğinin nur örneği, bütün varlıkların rahmet 
sebebi, bütün acizlere bağışlanma sebebi Hazreti Muhammed (SAV) efendimiz hazretlerinin 
yeryüzünün en şereflisi, Emin Cebrail’in indiği yer olan mübarek odaları bin iki yüz (H.1200-
M.1876) yılında onarım görürken alınan mübarek taştır.) 

Buram buram tarih ve ecdad kokan Edirne’deki gezimizi bitirerek aracımız gelene kadar 

Eski Cami ile Selime Camisi arasında bulunan Edirne’ye özgü Kavala Kurabiyesi, Badem Ezmesi 

ve diğer ürünlerin satıldığı dükkânların önünde bekledik. Burada alış-veriş etmek isteyenler 

yakınları ve kendileri için birşeyler aldılar. Gerçekten de hepsi de birbirinden kaliteli ürünlerdi. 

Edirne’de turizme bağlı olarak ticari sektör çeşitlenmiş, yerli ve yabancı turistlere yönelik 

hediyelik eşya imalatı yapılmış. Hepsini de gayet başarılı buldum. Esnafının ve insanlarının 

yaklaşımı da gayet güzeldi.    

Bu güzel günü geçirmemize vesile olan Kağıthane Belediyesi’ne, ulaşım görevlilerine, 
ulaşım sorumlumuz Serkan Bey’e ve rehberimiz Murat Kazmacı Bey’e teşekkür ederim. 

 

Saygılarımla, 

Murat Dursun Tosun 

 

 


