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Menhir

Menhir: İlkçağ'da kullanılan bir çeşit mezar taşı.

İlkçAĞ’dA edİrne

Avrupa ve Asya kıtalarını birbirine bağlayan stratejik bir 
noktada bulunan Edirne, Anadolu ve Balkanlar arasın-
daki ticari kervanlar ve devletler arası istila hareketlerinde 

devamlı kullanılagelmiştir. Bu konumu sebebiyle de tarihin er-
ken dönemlerinden itibaren insanlar tarafından yerleşim merke-
zi olarak seçilmiştir. 

Bölgede, Paleolitik çağlara ait buluntulara rastlanmazken, 
Buzul Çağı sonrasında Altınağaç köyü yakınlarında bir yerleşim 
yeri tespit edilmiştir. 

İnsanların yerleşik düzene geçtiği Neolitik Çağ’a ait bulun-
tulara ise 1990 yılında, Keşan - Enez arasında yapılan kazılarda 
rastlanmıştır. Bu kazılarda tespit edilen en erken hayat belirtile-
ri, MÖ 5500 yıllarına kadar dayanmaktadır. Bu yerleşim mer-
kezinin etrafını çeviren küçük bir engel duvarı, yuvarlak planlı 
yapılar, ocak kalıntıları ve çanak çömlek parçaları bulunmuştur. 
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Menhir

dolmen: İlkçağ'da insanların kullandığı bir yerleşme birimi.

dolmen

Büyük İskender’in babası
Makedonya kralı II. Flip

İnsanların maden kullanmaya 
başladıkları dönemlerde, bölgede 
yerleşim merkezlerinin sayıları 
hızla artmaya başlamıştır. Fakat 
bu çağın ortalarında meydana 
gelen bir yangın, bu döneme 
ait yerleşimlerin sonu olmuştur. 
Fakat bir süre sonra bölgeye, Ka-
radeniz tarafl arından yoğun bir 
göç dalgası inmeye başlamıştır. 

Maden Devri’nin ilk ve orta devirlerine ait Edirne ve civarın-
da bulunan ve günümüze kadar varlığını koruyabilen en önemli 
buluntular Menhir ve Dolmenlerdir. Yapılan araştırmalar sonu-
cunda, Trakya bölgesinde 25 adet Menhir ile 94 Dolmen bu-
lunmuştur. Günümüzün mezar taşı anlayışına yakın olan Men-
hirlerin en yoğun bulundukları alan, Edirne’nin Çömlekpınar 
köyü yakınlarıdır. Yaklaşık 200 metrekarelik bir alanı kaplayan, 
yükseklikleri 1-2 m arasında olan Menhirler bir hendekle de 
çevrilmiştir. 

İlk çağların anıt mezarları olan Dolmenler Istranca Dağla-
rı’nda bulunmaktadır. Bu Dolmenlerin tarihleri MÖ.1400’lere 
kadar gitmektedir.

Menhir ve Dolmenleri merak ediyorsanız, Edirne Müzesi’ne 
uğramanız yeterli olacaktır. Zira, 1983 yılı içerisinde Hacılar 
köyü civarında tespit edilen Dolmen, bugün müze bahçesinde 
sergilenmektedir. Yine müze bahçesinde ser-
gilenen ve ilginizi çekeceğini umduğumuz bir 
de Trak Evi tasarımı mevcuttur. Hayalî olarak 
inşa edilen bu yapı, bölgede yerleşik düzene 
geçen insanların ilk barınma yapılarını temsil 
etmektedir. 

Edirne civarında bizi İlk Çağ dönemi-
ne götüren bir diğer mezar türü de Tümü-
lüslerdir. Ölen kişinin rütbe ve makamca 
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Tümülüs (yığma Tepe) İlkçağ’da kullanılan bir mezar çeşidi

Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde bulunan romalılardan kalma aslan başlı su arkı

büyüklüğüyle orantılı olarak, mezarı üzerine toprak yığılarak 
oluşturulan bu anıt mezarlar, uzaktan normal bir tepe gibi gö-
rünseler de düz zeminlerde mantar gibi duruşlarıyla kendilerini 
ele verirler.

İlk Çağ’da, Edirne şehir merkezinin bulunduğu mekânda, 
Odrisler tarafından bir Trak köyünün kurulduğu ve adının da 
Orestia olduğu sanılmaktadır. 

MÖ 1400’lerden itibaren bölgede Akhalar’ın egemenliği 
başlamış ve 200 yıl kadar sürmüştür. 

Tüm Anadolu ve Balkanları kasıp kavuran Pers istilasından 
Edirne bölgesi de nasibini almış ve MÖ 450’lere kadar Pers ha-
kimiyetinde kalmıştır. MÖ 350’lerde Makedonya Kralı II. Flip, 
genişleme politikası güderek bu bölgeyi de egemenliğine dahil 
etmiştir. Makedonyalı İskender döneminde de Helen İmpara-
torluğu içinde kalan Orestia, MÖ 280’lerde Galatlar sonrasında 
da Romalıların hâkimiyetine girmiştir. 



Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde bulunan romalılardan kalma aslan başlı su arkı

rOMAlIlAr dÖneMİnde 
edİrne

Miladın ilk yıllarında dünya üzerinde, nüfuzlarını yavaş 
yavaş arttıran en önemli güçlerden biri, şüphesiz Ro-
malılardı. Romulus’un kasabasından taşan topluluk, 

neredeyse tüm Avrupa’ya yayılmıştı. Hızla ilerleyen nüfuzları ile 
önce kendilerine bağlı uydu krallıklar oluşturuyorlar, ardından 
bu krallıkları bünyelerinde eritiyorlardı. Orestia’ya da (Edirne) 
aynı politikayı uygulamaya başlamışlardı. Özellikle Doğu Trak-
ya Krallığı üzerinde etki kuran Romalılar, burayı da önceki top-
rakları gibi yavaş yavaş yönetim birimleri hâline getirmeye baş-
lamışlardı. Bu ilerleme hareketi halk tarafından kabul edilmedi 
ve bölgede isyan patlak verdi. MS 45’lerde meydana gelen isyan, 
Roma İmparatoru Claudius’un emriyle bastırıldı. Artık Roma 
askerleri Orestia’ya girmişlerdi. Bölge Roma’nın topraklarına 
dahil olmuştu. 
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roma İmparatoru Hadrianus

Edirne’nin, tarih sahnesine ge-
lişmiş bir şehir olarak çıkışı, Roma 
İmparatoru Handrianus’un bölge-
yi ziyaretiyle başlamıştır. MS 123’te 
Roma’nın Balkan topraklarını ziyaret 
eden Hadrianus, Orestia’yı gelişmeye 
müsait görerek, burayı yönetim mer-
kezlerinden biri ilan etti. Artık Ores-
tia kasabalıktan kurtularak Hadria-
nopolis adını alıyordu. 

İç işlerinde bağımsız, dış işlerinde 
Roma’ya bağlı olan şehrin, dört tara-
fı surlarla çevriliydi. Bir nevi castrum 
olan şehir surlarının, dört köşesinde 
ise dört silindirik kule bulunmaktadır.

Bugün saat kulesi olarak tanınan 
yapı, bu dört kuleden biridir. (Diğer 
Tarihî Yapılar Bölümü’nde Hadrian 
Kulesi’ne bakınız).

Roma’dan günümüze kalan para-
lardan anladığımıza göre, Hadriano-
polis sokaklarında birçok mabed, çeş-
me, anıt ve tanrı heykelleri bulunmak-
tadır. Şehrin parlak devri başlamıştır. 
Bir süre sonra Edirne, Roma’nın Trak-
ya eyaletindeki altı önemli şehrinden 
biri hâline gelmiştir. 

Bu devir sonrasında Hadrianopo-
lis’i buhranlı günler beklemektedir. 
Bir diğerinin iktidarını kabul etme-
yen komutanlar ülkeyi iç çatışmaya 
götürecektir. Diocletianus’un çekil-
mesiyle başlayan siyasi buhranlarda, 
Licinius ile Constantinus arasında 
324’te bir savaş meydana gelmiş, Lici-
nius’un yenilmesiyle sonuçlanmıştır. 
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romalılardan
kalma bir aslan heykeli

roma İmparatoru
konstantin

Osman nuri Peremeci’nin edirne Tarihi’nden 
edirne kastrumu’nun kale duvarları. 

kastrum: roma İmparatorluğu’nun yönetim 
birimlerinde eyalet başkenti

Yine 378’de İmparator Valens’in 
Gotlar ile yaptığı savaş, 381’de 
İmparator I. Theodosius’un Got-
ları takip amacıyla Hadrianopo-
lis’e gelmesi ve bir aya yakın kal-
ması bölgenin stratejik yönünü 
açıkça ortaya koymaktadır.

Hadrianopolis’in tarih süre-
cinde en çok maruz kalacağı teh-
likelerden biri de istilalardır. Bu 
istila hareketlerinin ilklerinden 
olan Hun akınlarında, civardaki 
birçok şehir yağmalansa da surla-
rının gücü dolayısıyla Hadriano-
polis’e herhangi bir zarar gelmemiştir. 

Bölgeyi daha gözde bir konuma sokacak olay, İmparator 
Constantinus’un, bugün Sarayburnu olarak adlandırdığımız 
bölgede bulunan Bizantium kasabasını Roma İmparatorluğu’na 
başkent olarak seçmesidir. Artık Constantinopolis olarak adlan-
dırılan ana merkezle Avrupa arasında büyük önem taşıyan ve 
Roma orduları tarafından kullanılan Via Egnatia yolu gelişmeye 
başlayacak ve bu yolun üzerinden geçtiği Hadrianopolis de ikin-
ci bir gözde olarak tarihteki yerini alacaktır. 



BİZAnS dÖneMİnde 
edİrne

MS 375 yılında Kavimler Göçü’yle sarsılan, ayrıca İmpa-
rator Theodosius tarafından, iki oğlu arasında paylaştı-
rılan Roma İmparatorluğu; Doğu ve Batı Roma olmak 

üzere ikiye ayrılmıştır. 20 yıl sonrasında ise Batı Roma İmpara-
torluğu yıkılırken Doğu Roma, Constantin’in kurduğu İstanbul 
merkez olmak üzere varlığını sürdürmüştür. 

5. yüzyılda Balkanları yine istilalar beklemektedir. Öncelik-
le Hunlar, ardından Slav ve Bulgar akınları başlamıştır. Başla-
rında Attilla’nın bulunduğu Hunlar, Hadrianopolis’i almışlar 

Bir roma mezar taşı
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İstanbul’a saldırmadan geri 
çekilmişlerdir. Bir yüzyıl 
sonrasında, bu kez Avarlar 
sahneye çıkarlar ve Edirne 
önlerinde (MS 550) Justini-
anos’a bağlı Bizans ordusunu 
ağır bir yenilgiye uğratırlar. 
Bizans ve Avarlar arasındaki 
bu mücadeleler MS 640’lara 
kadar sürmüş ve sonrasında 
Avar tehlikesi ortadan kalk-
mıştır. 

Avarlardan sonra Trakya’da bu kez Bulgar tehlikesi baş gös-
terir. Bulgar akınları neticesinde Edirne ve çevresi, 800’lü yıl-
lara kadar Bulgar işgalinde kalacaktır. Fakat 807 yılında, Bul-
garlar üzerine sefere çıkan İmparator Nikeporos, Edirne’yi geri 
almıştır. 809’da Bulgarları birleştiren Krum’a karşı tedbirsizce 
harekete geçen Nikephoros ordusuyla birlikte ağır bir hezimete 
uğramış ve kendisi de bu savaşta hayatını kaybetmiştir. Bu ye-
nilgi sonrasında savunmasız kalan Hadrianopolis’e giren Krum, 
sayıları 12 bini bulan şehir halkını esir ederek Tuna Nehri’nin 
ötelerine sürmüştür. 

Krum’un yerine geçen oğlu döneminde, Bizans-Bulgar ilişki-
leri daha ılımlı bir hale gelmiş ve yapılan antlaşmalar çerçevesin-
de Hadrianopolis Bizans’ta kalmıştır. 

İncil’den bir sahne 

İstanbul’un eski kuşatmalarından çizimler
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913 tarihinde Bulgar Kralı Si-
meon, İstanbul surlarına dayan-
dı. Amacı Bizans tacını giymekti. 
Bu konuda arzu ettiği hâkimiyeti 
elde edemeyince, 914’te Hadria-
nopolis’i ele geçirdi. Fakat şehir 
bir süre sonra yine elinden çıktı. 
Edirne ve çevresi için Bulgar teh-
likesi bu şekilde yüzyıllarca de-
vam etti. 

Bulgarkıran lakaplı II. Basilei-
os, Asya seferi sonrasında, o sıralar Bulgar tahtında oturan Kral 
Samuel’e saldırdı. Samuel ise onu şaşırtmak için Yortu Gece-
si’nde Hadrianopolis’e saldırdı ve halkı kılıçtan geçirdi. Fakat 
II. Basileios, oyuna gelmeyerek stratejisini bozmamış ve Sruma 
boğazlarında Bulgar ordusunu bozguna uğratmıştır. 

Bulgar tehlikesinin geçmesi sonrasında Edirne bölgesinde, 
bu kez Peçeneklerin tahakkümlerini görmekteyiz. Bazı zaman-
larda Bizans ordusunda paralı askerlik de yapan Peçenekler, bu 
kez 1050 yılında Edirne önlerine kadar gelmişler ve burada tam 
şehri alacaklarken krallarının ölümü üzerine kuşatmayı kaldıra-
rak çekilmişlerdir. 

Hadrianopolis, askerî güzergâh üzerinde olması sebebiyle 
Haçlı Seferlerinin de yolları üzerinde bulunuyordu. Bunlardan 
ilk Haçlı Seferi gerçekleştiğinde Bizans İmparatoru, şehirde bir 
tatsızlığa mahal vermemek amacıyla, gelen kuvvetlerin şehirde 
üç günden fazla kalmalarını yasaklamıştı. Alman birliklerinin 
de Edirne’den geçişlerinde az kalsın olay çıkacaktı. Fakat hadise 
büyümeden kapandı.

III. Haçlı Seferi’nde Bizans’ın Eyyübiler ile anlaşmasından 
şüphelenen Friedrich Barbarossa, 22 Kasım 1189’da Edirne’yi 
işgal etmiştir. İstanbul’u da kuşatmayı düşünen Alman kuvvet-
leri, Bizans’ın anlaşma teklifiyle bu düşüncelerinden vazgeçmiş-
lerdir. 

Haçlı donanması konstantinapolis
yakınlarından geçerken
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Tarihe, Latin İstilası olarak 
geçecek olan olay, IV. Haçlı seferi 
olarak başlamış fakat Kudüs yeri-
ne Bizans’ın işgaliyle tamamlan-
mıştır. İstanbul’u işgal eden La-
tinler, kısa süre içinde Edirne’yi 
de aldılar fakat kısa bir süre son-
ra Edirne ve civarındaki halklar 
ayaklandı. Bulgar Çarı Kaloyan’ın 
da desteğiyle Latinler, Trakya’dan 
kovuldular. Fakat Bulgarların, 
Edirne ve çevresindeki Bizanslı-
lara kötü davranmaları üzerine 
Bizanslılar, Latinlere yaklaştılar ve gerçekleştirdikleri iş birliğiyle 
Kaloyan’ı Trakya’dan uzaklaştırdılar. 1261 tarihinde, Latin İsti-
lası’nın sona ermesiyle, İznik’teki hanedan tekrar İstanbul’a gel-
di ama devlet yönetimi durulmadı. 1345’lerde Hadrianopolis’te 
başlayan büyük bir isyan hareketi, asillerle halkı karşı karşıya 
getirdi. Asiller sınıfının başında olan Kantakuzen, kendisini Bi-
zans tahtına aday bulunca, imparatorluğunu ilan etti. Kanta-
kuzen, düşmanlarına karşı Türklerden yardım istemiş ve Umur 
Bey kuvvetleriyle düşmanlarını püskürtmeyi başarmıştır. (Umur 
Bey’in bu yardımının anlatıldığı kitapta, şehrin adı Aderyana 
olarak geçmektedir.) Yine Türklerin yardımıyla İstanbul’a giren 
Kantakuzen, VI. İoannes olarak Bizans tacını giymiştir. Osmanlı 
Devleti’nin başında bulunan Orhan Bey’e kızını veren Kantaku-
zen, Osmanlılardan aldığı yardımlarla Selanik’i de geri almıştır.

Orhan Gazi’nin büyük oğlu Süleyman Bey, idaresindeki 10 
bin askerle 1354 yılı içerisinde, bir gece Gelibolu Kalesi’ni alı-
verdi. Bu fetih sonrasında Osmanlılar, Trakya akınlarına başladı-
lar. Türkleri durduramayan Kantakuzen, V. Ioannes’ten yardım 
istemiş fakat bir ittifak sağlayamamıştır. Bu sıralarda Cenovalı-
larla ittifak kuran V. Ioannes, İstanbul önlerine gelmişti. Kanta-
kuzen’le aralarındaki mücadele bir yıl kadar sürmüş, bir ihanete 
uğrayarak yenilen Kantakuzen Mora’ya sürülmüştür.

Osmanlı askerleri Süleyman Paşa 
öncülüğünde Bolayır’da
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Bu sıralarda, Osmanlı fetih hareketleri tüm Trakya’ya yayıl-
mıştı. Keşan, Çorlu, Lüleburgaz, Dimetoka ve Babaeski kasa-
balarının alınmasından sonra artık Edirne ile aralarında pek de 
bir uzaklık kalmamıştı. Zaten alınan bu kalelerin içerisindeki 
ahalinin bir kısmı, her zaman yaptıkları gibi, Edirne Kalesi’ne 
sığınmışlardı. Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, 
Edirne Tekfuru Adriyan’ı Sazlıdere’de mağlup edince Tekfur, 
kuvvetleriyle birlikte Edirne Kalesi’ne sığınmak zorunda kaldı. 
Bu sırada, Sultan Murad da, kuvvetleriyle Edirne önlerine gel-
mişti. Adriyan, burada tutunamayacağını anlayınca Meriç Neh-
ri’nin taşan sularından istifade ederek, ailesiyle birlikte İnoz’a 
kaçtı. Ertesi gün, Edirne tekfurunun kaçtığını gören halk, kaleyi 
Osmanlı kuvvetlerine teslim etti.

Bu teslimde Osmanlı kuvvetlerinin gücü yanında, başka un-
surların da etkili olduğunu burada söylemeden geçemeyeceğim. 
Rıfat Osman Bey, Edirne’de oturan bir Rum tarih öretmeninin 
kendisine, Osmanlıların Edirne önlerine geldiklerinde, Edirne 
civarındaki bağ ve bahçelerden yedikleri yemiş ve üzümlerin pa-
ralarını, ağaç ve kütüklerin diplerine bırakacak kadar başkaları-
nın mal ve haklarına saygılı davrandıklarını, halkın da Edirne 
kapılarını bu nedenle Osmanlılara açtıklarını anlatıyor.

Osmanlı kuvvetleri Balkanlarda
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1361 yılında gerçekleşen Edine’nin fet-
hine çok sevinen I. Murad, şehrin Hadri-
anopolis adını Edrine’ye çevirmiştir. Artık 
şehir bu adla anılacak, 18. yüzyıl civarında ise 
günümüzde söylendiği şekliyle Edirne haline 
gelecektir.

Sultan I. Murad, ayrıca bu fethi Ce-
layirli hükümdarı Üveys Han başta ol-
mak üzere, çevre Müslüman devlet 
liderlerine de birer mektupla bil-
dirmiştir.

Osmanlılar tarafından alı-
nan Edirne, şimdiki Edirne gibi 
değildi. O zamanlar şehir, bu-
gün Kaleiçi dediğimiz bölge ka-
dar olup etrafı surlarla çevriliydi. 
Bugünkü Yıldırım Mahallesi’nin 
olduğu yerde ise Aina adlı bir kasa-
ba bulunmaktaydı.
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dar olup etrafı surlarla çevriliydi. 
Bugünkü Yıldırım Mahallesi’nin 
olduğu yerde ise Aina adlı bir kasa-

Sefer sırasında Osmanlı 
askerlerinin üzüm kütüklerine 

astıkları para keseleri
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OSMAnlIlAr 
dÖneMİnde edİrne

I. Murad Devri (1359-1389) 

edirne’ye giren I. Murad, öncelikle kale içinde bulunan 
bir kiliseyi camiye dönüştürmüştür. Halkın, Kilise Cami 
dediği bu yapı, ne yazık ki günümüze ulaşmamıştır. Yine 

Edirne’de bir başka kiliseyi de Halebiye adıyla camiye çevirmiş-
tir. Edirne tekfurunun oturduğu saray, Osmanlılar tarafından 
beğenilmemiş ve Sultan Murad’ın emriyle yeni bir sarayın in-
şaatına başlanmıştır. Bu sarayın bugün nerede yaptırıldığı bi-
linmemektedir. Ancak Yıldırım Bayezid’in, Selimiye Cami’nin 
yerinde olduğunu bildiğimiz sarayının, bu sarayın devamı mı 
olduğu yoksa bir yangın sonrasında yeniden mi yaptırıldığı bi-
linmemektedir. Saray inşaatı bitene kadar Dimetoka’da kalan I. 
Murad, inşaatın tamamlanmasından sonra buraya yerleşmiştir.

Edirne’nin fethi sonrasında, buradaki Türk nüfusunu arttır-
mak amacıyla Anadolu’daki bir kısım beyliklere ayrıcalıklar veri-
lerek, Balkanlara yerleşmeleri teşvik edilmiştir. 

I. Murad Hüdavendigar




