
PiRiNÇ HANI 

Pirine Hanı· nın avlusundan bir görünüş 

kat odalarında ise dışarıya açılmaktadır. 

Dikdörtgen planlı odaların üzeri tonozla, 
köşelerdeki dört adet kare planlı oda ay
nalı tonazla örtülüdür. Cumhuriyet cadde
si açılırken hanın kuzeydoğu köşesi kesil
miş ve burada bulunan altlı üstlü üçerden 
toplam altı oda yıktmldığından sadece han 
içine bakan kapıları kalmıştır. 1642 tarihli 
belgede han içinde olduğu belirtilen mes
cid ve altındaki dört dükkan günümüzde 
mevcut değildir. Avlu ortasındaki onaltı
gen şadırvanın izleri ise bugün hala belli 
olmaktadır. Binanın doğu cephesinde sivri 
kemerli büyük bir eyvan şeklindeki taçkapı 
günümüzde sadedir. Kemer köşe dolgula
rında tuğladan yapılmış geometrik motif 
kalıntılarından kapının bir zamanlar gayet 
ihtişamlı olduğu anlaşılır. 2.96 m . genişli
ğindeki kemersiz kapı aralığında 2.20 x 

1.50 m. ölçüsünde iki girinti bugün dük
kan olarak kullanılmaktadır. Eldeki belge
lerden Avrupalı, Venedikli ve Rus tüccar
ların hanın hemen alt kısmındaki Şehre
küstü mahallesinde oturdukları ve bura
da kürk ticareti yaptıkları anlaşılmaktadır. 
1970'li yılların sonlarına kadar handa deri 
işleri yapan atölyelerin, ayakkabı imalat
haneler inin, ipek bükücülerinin ve ipek bo
yacılarının bulunduğu bilinmektedir. Hanın 
mülkiyeti Milü Emlak, Celal Bayar Vakfı ve 
özel şahıslara geçmiştir. 

925'te ( 151 9) taçkapı önünde bulunan 
iki sıra halindeki Saraçlar Çarşısı yanmış 
ve hanın emini tarafından tamir ettirilerek 
yeniden kiraya verilmiştir ki bu dükkaniarın 
birkaç tanesi halen ayaktadı r. 1 033 ( 1624) 
ve 1037 (1627-28) yıllarında su tesisatı ile 
avlunun ortasındaki ·fevkanl mescid top
lam 26.433 akÇeye tamir edilmiştir. 1 040'
ta ( 1630-3 1) fevkanl ve tahtani helalar gi
derleri bozulduğundan 18.085 akçe harca
narak onarılmıştır. 17 Receb 1 082 ( 19 Ka
sım 1671) tarihli belgede hana gelen su yo
lunun, su makseminin ve terazisinin, içeri
deki ve dışarıdaki şadırvanların tamir edil
diği ve 11 .265 akçe sarfedildiği yazılıdır. 
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1 088 ( 1677) tarihli bir belgeden odaların 
tuğla döşemelerinin , pencerelerin ahşap 
kısımlarının , ocakların , hatılların , üzerine 
döşenen kurşunların , ahırın kemer ayak
larının ve merdivenlerinin, taçkapının çatı

sının tamir edildiği , bu esaslı tamire top
lam 113.350 akçe harcandığı anlaşılmak
tadır. XVII. yüzyılda adet oldugu üzere bu 
hanın da kurşunlarının satı larak üzerinin 
kiremitle kaplandığını bazı müellifler be
lirtirlerse de bununla ilgili bir belgeye he
nüz rastlanmamıştır. 

31 Ocak 1855 tarihinde Bursa'yı yerle 
bir eden büyük depremde birçok bina ile 
birlikte Pirinç Ham da zarar görmüş, batı 
ve kuzey revakları ve dükkaniarı tamamen 
yıkılmıştır. Bir asırdan fazla bu haliyle kul
lanılmakta iken 1980'1i yıllarda başlayan bü
yük onarım yaklaşık yirmi yıl sürmüş. bu 
esnada üst kat tuvaletleri kaldırılmış. ba
tı cephesine yeni bir kapı açılmıştır. Sicil
lerde bahsedilen mescid ile şadırvan ise 
yapılmamıştır. Günümüzde üst kat dük
kaniarı tamamen boş olup alt kat dükkan
I arı kahvehane olarak işletilmektedir. 
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Burhanüddin İbrahim b. Hüseyn b. Ahmed 
(ö . 1099/1688) 

Hanefi fakihi ve Mekke müftüsü. 
L ~ 

l:faşiyetü'l-Eşbfıh'ın başında verilen bil
gilere göre yaklaşık 1 022'de ( 161 3) ailesi
nin ziyaret için bulunduğu Medine'de doğ
du. Dedesinin büyükdedesi Plrl'ye nisbet-

Pirizade ibrahim'in el-Eşbli.h üzerine yazdığı hasiyenin ilk 
sayfası Ostanbul Müftülüğü Ktp., nr. 189) 

le Plrlzade ( İbn Biri) lakabıyla tanınmıştır. 
İlimle şöhret bulan Mekke'nin sayılı ailele~ 
rinden birine mensuptur. Mekke'de yetiş

ti. Amcası Muhammed b. Ahmed el-Biri, 
Şeyhülislam Abdurrahman b. İsa el-Mür
şidl, Ebil Bekir Kusayr ei-Mağribl'den ders 
aldı ; Ali b. Ebil Bekir ei-Cemmal'den Arap
ça, İbn Allan'dan hadis okudu. Birçok alim
den icazet aldı. Hocalarından biri de Şeha
beddin ei-Hafacl'dir. Aralarında Hasan b. 
Ali ei-Uceyml, Taceddin b. Ahmed ed-Deh
han ve Süleyman Hlnil gibi alimierin bu
lunduğu çok sayıda talebe yetiştirdi. Ken
di döneminde fıkıhta otorite kabul edilen 
Plrlzade İbrahim uzun yıllar Mekke müf
tülüğü yaptı. 1083'te ( 1672) Mekke emlri 
olan Şerif Berekat b. Muhammed zama
nında aziedildL Tek oğlunun vefatı üzeri
ne insanlarla ilgisini keserek ilim ve telifte 
meşgul oldu. 16 Şewal 1 099'da ( 14 Ağus

tos 1688) vefat etti ve Mualla Kabristanı'

na defnedildi. Bazı kaynaklarda ölüm yılı 
olarak verilen 1 096 (1685) tarihi eserlerin
den birinin telif yılı .olmalıdır. Medine'de 
vefat ettiği yolundaki bilgi ise doğru de
ğildir. 

Eserleri. Sursalı Mehmed Tahir, büyük 
bir cilt halindeki bir mecmua içinde bizzat 
gördüğünü kaydetti ği, sonuncusu 1096 
( 1685) tarihli on dokuz eserinin adını zik
reder. Muhibbl ile diğer bazı kaynaklar yet
miş küsur, bazıları ise 100'den fazla risale
si olduğunu belirtir. Bu eserlerden ancak 



bir kısmının mevcudiyeti tesbit edilebil
miştir. Plrlzade İbrahim çeşitli konularda 
devrin alimleriyle tartışmaya girmiş ve 
bunlara reddiyeler yazmıştır. İbrahim EbCı 
Selerne ei-Mekkl, Hanlfüddin b. Abdurrah
man ei-Mürşidl. Abdullah b. Hasan ei-Afif 
ei-KazerCınl ve Ca'fer b. Ahmed er-RCımt 
bunlardan bazılarıdır. 1. 'Umdetü ~evi'l
(elbab ve'l)beşa'ir li-J:ıalli mübhemat 
(mühimmat)i'l-Eşbfıh ve'n-ne?a'ir (J-j§.şi
yetü'l-Eşbah ve'n-ne?a'ir). Zeynüddin İbn 
Nüceym'in eserine yazdığı haşiyedir. Pirt
zade, 1 097' de ( 1686) tamamladığı eserin 
girişinde el-Eşbfıh'ın önemine işaret et
tikten sonra bazı bilgilerin mutlak ve müc
mel olarak aktarıldığını, mezhep imamla
rından nakledilenlere aykırı birtakım zayıf 
rivayetlere yer verildiğini söyleyerek ken
disinin mutlak olanları takyid ve mücmel 
olanları tafsil etmek. mezhep imamla
rından nakledilen rivayetlerden mutemet 
olanlarını açıklamak için bu eseri kaleme 
aldığını söylemekte, ayrıca rivayet bulun
mayan konularda tesbit ettiği rivayetleri 
eklediğini belirtmektedir. el-Eşbfıh'ın ha
şiyeleri arasında büyük öneme sahip olan 
eserin çeşitli nüshaları mevcuttur (TSMK, 
Emanet Hazinesi, nr. 730; iü Ktp. , AY, nr. 
837; Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Pa
şa, nr. 406, Hacı Beşir Ağa, nr. 220, Kılıç 

Ali Paşa, nr. 386, Laleli, nr. 1106, 1107, Şe

hid Ali Paşa, nr. 743; N uruosmaniye Ktp., 
nr. 1445; ayrı ca bk. Fihristü'l-Kütübl].ane
ti 'l-ljidfviyye, lll , 8 1; Abdullah Muhammed 
el-Habeşl, 1, 182- 183). Z. Şerf:ıu'l-Muvat-

. ta' li'ş-Şeybfıni (el-Fetf).u'r-Raf).manT bi
Şerf).i'l-Muvatta' rivayeti Muf).ammed b. 
Hasan eş-Şeybanf; yazma nüshaları için 
bk. Abdullah Muhammed el-Habeş1', lll, 

1993; DiA, XXXI, 417). 3. ŞerJ:ıu TaşJ:ıiJ:ıi'l
~uduri. İbn Kutluboğa tarafından KudCı
rl'nin el-Mul].taşar'ı üzerine yazılan ese
rin şerhidir. 4. İrşadü'l-]j:adir ii şerJ:ıi'l
Menseki'ş-şagir. Ali ei-Karl'nin Rahme
tuilah es-Sindl'ye ait Lübfıbü'l-menasik 
adlı esereyazdığı el-Meslekü '1-mütelj:as
sıt bi'l-menseki'l-mütevassıt isimli şer
hine yazılmış bir şerhtir. Bir nüshası Mek
ke Kütüphanesi'nde bir mecmua içinde ka
yıtlıdır (Abdullah Mirdad Ebü'l-Hayr, s. 41 : 

Abdullah Muhammed el-Habeşl, lll, 187) . 

Kaynaklarda Pirtzade'ye et-Ta'birü'l-mü
nir 'alfı mevazi' min şerf:ıi'l-Menseki'ş
şagir adlı bir eser daha nisbet edilir. s. el
Keşf ve't-ted]j:i]j: li-ŞerJ:ıi Gayeti't-taJ:ı
]j:i]j: ii men'i't-telfilj:. Telfikin caiz olduğu 
görüşünü benimseyen Molla Ferruh'a red
diyedir (Risaletü gayeti't-taM:ik fi 'ademi 
cevazi't-telfik ve't-taklfd ismiyle kaydedi
len nüshaları için bk. iü Ktp., AY, nr. 6392; 
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Pirizade İbrahim' in 'Umdetü ?eui'l·beşa'ir adli eserinin ilk ve son sayfaları (Süleymaniye Ktp. , Şehid Ali P-.a, nr. 743) 

Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi, nr. 420/4, 

vr. 55t-6! •ı. Bu risale sebebiyle Plrlzade İb
rahim'in, Şeyhülislam Minkarlzade Yahya 
Efendi ile Şehabeddin Ahmed ei-Cevherl'
nin de içinde bulunduğu bir grup alimin 
övgüsünü kazandığı belirtilir. Pirtzade'nin 
ayrıca ŞerJ:ıu mes'eleti't-telfilj: min tal)
riri İbni'l-Hümam adlı bir risalesi zik
redilir. 6. Risale fi l)illi't-tonbfık (Risa· 
le fi te'ati't-tonbak, Ref'u 'l-iştibak fi red
di da'va 'l- iltibak). el-İltibfık 'an l)ükmi 
ma'i't-tonbfık isimli müellifi bilinmeyen 
bir risaleye redd.iye olarak kaleme alınmış
tır. Her iki risalenin Münih Devlet Kütüp
hanesi'nde kayıtlı bir mecmua içinde birer 
nüshası mevcuttur (el-iltibak, nr. 884/7, vr. 
108- 115 ve Refu 'l-iştibak, nr. 884/8, vr. 119-

124) 7. Risale fi me~hebi'l-İmami'l
A'?am Ebi Jjanife (İÜ Ktp., AY, nr. 6392; 

Süleymaniye Ktp., Aşir Efendi, nr. 420/5, 

vr. 62b·65t). 8. Mücavezetü'l-milj:at bi
gayri il)ram (Risale fi'sti'mali 'l·f:ıfle li-men 
kaşade mücavezete'l-mTkat, Risale fi f:ıük
mi cevazi'l-'amel bi'l-hfle li-men kaşade mü· 
cavezete'l-mfkat bila if).ram). Hisalenin dört 
varaktan oluşan bir nüshası Mekke Kü
tüphanesi'nde kayıtlıdır (Fıkhu Hanefl, nr. 
115) 9. Risale ii l)ükmi lj:aşri'ş-şalat ii 
tarilj:i Cidde (Risale fi f).ükmi'l-kaşr fi şala
ti'l-müteveccih min Mekke ila Cidde). Bu 
risaleyi Taceddin b. Ahmed ed-Dehhan'ın 
İcadetü'n-necde bi-men'i'l-lj:aşr fi ta-

rilj:i Cidde adlı risalesinde naklettiği kay
dedilir. 10. İl].tişarü't-Tırazi'l-mü~heb ii 
beyani'ş-şal)il) mine'l-me~heb. Hacası 

Bedrüddin eş-Şehavl ei-Mısrl'ye ait eserin 
muhtasarıdır. 

Plrlzade İbrahim'in kaynaklarda adı ge
çen diğer eserlerinin başlıcaları şunlar
dır: Şerl)u Man?Cımeti İbni'ş-ŞıJ:ıne ii'l
'a]j:a'id, Fetava, Şerl)u'l-Müsayere li'b
ni'l-Hümam, Şerl)u'l-izaJ:ı, 'Uddetü's
salik ii af:ıkfımi'l-menasik, el-~avlü'l
ezher iima yüitfı fihi bi-]j:avli'l-İmam 
Züier, el-~avlü'l-iaşıli'l-mazi ii beyani 
l)ükmi 'azli's-sultan li 'l-lj:açli, BulCıgu'l
ereb fi beyani arzi'l-Jjicaz ve Cezire
ti 'l- 'Ara b, el-Lüm'a fi J:ıükmi'ş-şalati'l
erba' ba'de'l-cum'a, el-~avlü'l-bat ii 
işali'ş-şevab li'l-emvat, Risale ii meş
ru'iyyeti 'l-'umre ii eşhüri'l-J:ıac, el-~av
lü's-sedidü'l-müiid ii l)ükmi't-ta]j:lid, el
A]j:valü'l-marziyye ii taf:ılj:ilj:i l)ükmi'l
ilj:tida' bi'l-mul].Qlii, Risale fi 'l (fi J:ıük
mi'l)-işare fi't-teşehhüd, es-Seyiü'l-mes
lCıl ii cevazi def'i'z-zekfıt li-ali'r-Resul, 
Risale ii enne li'l-insani en yuf:ıdişe ii 
milkihi ma şa'e ma lem yeçlurra bi-ca
rihi, Risale ii ma'ne'l-istil)san ve'l-lj:ıyas, 
Risale fi cevazi te'l].iri'ş-şalat ii's-seier, 
Reddü'l-lj:avli'l-'ani d ii cevazi'l-ilj:tida' 
bi'l-mul].alii ii'l-'id, Tebligu'l-emel fi 
'ademi cevazi't-talj:lid ba'de'l-'amel, Ri
sale ii l)ükmi islj:ati 'ş-şalfıt, Risale ii men 
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yut]al,f 'aleyhi's-seyyid ve'ş-şerif (risa
lelerinin bir listesi için bk .. Abcjullah Mir
dad Ebü'I-Hayr, s. 40-43), Kaynaklarda zik
redilmemekle birlikte lfaş/ye 'ale'I~Bey
zavi, ljaşiy~ 'aldEİıvdrl't-tenzil ve es
rari't-te'vil adlarıyla kayıtlı bir eser Pirı
zade İbrahim 'e nisbet edilmektedir (İÜ 
Ktp ., AY, m 2096) Kütüphane kayıtlarında 
el-Fıl,fhü'l-Keydani ismiyle Pirtzade'ye 
izEıfe edilen eser (Süleymaniye Ktp ., Kılıç 
Ali Paşa, nr'. 3.86) İb~ahim b. Mlr Derviş el
Buharl'nin Lutfullah en-Nesefi el-Keyda
nl'ye ait esereyazdığı şerhtir. 
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Iii T AHSiN ÖZCAN 

PİRİzADE 
MEHMED SAHİB EFENDi 

(ö . 1162/1 749) 

Osmanlı şeyhülislamı. _j 

1085 (1674) yılı başlarında İstanbul'da 
doğdu. Dergah-ı All yeniçeri ağalarından 
Pirt Ağa'nın oğludur. Babasından dolayı 
Plrlağaoğlu olarak da bilinir. İsmail Hami 
Danişmend devşirme kökenli olduğu için 
milliyetinin bilinmediğini kaydeder. Şeyh 
Süleyman Efendi. Tahir Efendi ve Bursa
lı İshak Efendi'nin hacası Ahmed Efendi 
gibi alimlerden ders aldı. Şeyhülislam Mir
zazade Şeyh Mehmed Efendi'nin hizme
tinde bulundu. 1106'da (ı695) ll. Musta
fa' nın cü!Gsu esnasında ve Fetva Emini" 
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Gelibolulu Mahmud Efendi Kudüs kadılı
ğına gittiği sırada mülazemete nail oldu. 
Bir süre Şeynülislaf!! SeyYid Feyzullah Efen
di'nin kitapçılık hizmetini ifa etti. Feyzul
. lah Efendi'nin tavsiyesiyle o esnada sadra
zam olan Daltaban Mustafa Paşa'ya imam 
oldu, daha sonra da Rami MehmedPaşa'
YCJ. imamlık yaptı. Safer 1113'te (Temmuz 
ı 70 ı ) ibtida-i haric payesiyle Alican Med
resesi'nde müderrisliğe başladı. Ardından 
sırasıyla İbrahim Ağa Medresesi Darülha
disi, 1120'de (ı 708) Halil Paşa Medresesi, 
1123'te ( ı 7ı ı ) Abdullah ~ğa Medresesi, 
1124'te ( I7ı2) mGsıle-i Sahn payesiyleHa
fız Paşa ve Koca Mustafa Paşa medresele
ri, 1127'de ( ı 7ı 5 ı Haydar Paşa, daha son
ra Tophane' de Kılıç Ali Paşa, H31'de ( ı 71 9 ı 
Kalenderhane ve Şehzade ~edreselerinde 
müderrislik yaptı. · 

Menteşzade Abdürrahim Efendi şeyhü
lislam olduğunda Pirtzade Evkaf-ı Hare
meyn müfettişliği de yapmış ve Süleyma
niye Darülhadisi'nde retsü'l-müderristn un
vanını almıştı . Bir süre Mahmud Paşa Mah
kemesi'nde naiblik görevini yürüttü. 1135'
te ( 1723 ı Selanik kadısı oldu, ardından Ye
nişehr-i Fenar kazasına nakledildL ı. Mah
mud döneminde 1140'ta ( 1727-28ı ikinci 
sultan imamlığına ve şehzade hocalığına 
getirildi. Kendisine zengin arpalıklar ih
san edildi ve Bursa payesi verildi ; 1142'de 
( 1729-30) bilfiil Bursa kadılığına tayin edil
di ve Kite kazası da ona bağlandı. Aynı yıl 
içinde Mekke payesi aldı. 1143'te (ı 730-31 ı 
Arapzade Abdurrahman Bahir Efendi'nin 
yerine birinci sultan imamlığına getirildi. 
bununla birlikte istanbul kadılığı da ken
disine verildi ve Anadolu payesi aldı. Rebt
ülewel 1146'da (Ağustos 1733) fiilen Ana
dolu kazaskeri oldu. 1149'da ( ı736-37) Ru
meli payesi aldı ve Muharrem 11 SO' de (Ma
yıs 1737) Zeynelabidln Efendi'nin yerine 
bilfiil Rumeli kazaskerliğine tayin edildi. 
Şe w al 11 S 1 ·de (O ca k ı 7 3 9) aziedildikten 
sonra Tokat arpalığı verildi. 3 Muharrem 
11 56'da (27 Şubat 1743) tekrar Rumeli ka
zaskeri oldu. Senesini doldurunca aziedile
rek Kütahya, Bayramiç ve Sapanca kaza
ları arpalıkları verildi. 30 Muharrem 1158'
de ( 4 Mart ı 7 4 5) vefat eden Feyzullahefen
dizade Seyyid Mustafa Efendi'nin yerine 
şeyhülislamlığa tayin edildi. Bir yıl bir ay 
kadar şeyhülislamlık yaptıktan sonra has
talığı sebebiyle 13 Reblülewel 1159'da (5 
Nisan 1746) ayrılarak Beşiktaş'taki sahil
hanesine çekildi. Şem'danlzade, onun İs
tanbul kadılığına tayin ettiği oğlu Osman 
Efendi'nin uygunsuz davranışları yüzün
den aziedildiğini yazar (Müri't-tevarfh, I, 
124). Oğluyla birlikte aynı yıl hacca gitti. 
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Efendi'nin 

Karacaahmet 
Mezarlığı'ndaki 

mezar taşı 
!Necdet isli 

fotoğraf arşivil 

1747'de döndüğünde Gelibolu'da ikamet 
etmesi uygun görüldü. Muharrem 1161'
de (Ocak 1748) Tekfurdağı'nda ikametine 
müsaade edildi, birkaç ay sonra da Üskü
dar'daki evine dönmesine izin verildi. 9 
Receb 1162 (25 Haziran 1749) tarihinde ve
fat etti. Cenaze namazı ertesi gün Üskü
dar'daki Valide Sultan Camii 'nde kılındık
tan sonra Üsküdar Çiçekçi'de Selimiye Der
gahı karşısında ve Karacaahmet Mezarlı
ğı'nda sekizinci adanın ortalarında bulunan 
babasının mezarının yanına defnedildi. 

Pirtzade'nin her fende mahareti olan ilim 
ve fazilet sahibi bir kişi olduğu belirtilir. Dö

neminde etkili ve güzel hitabetiyle meş
hurdu. Onun yeni buluşlara meraklı oldu
ğu bilinmektedir. Üsküdar'da kurulan hen

desehanenin ilk hacası olan Yenişehir Müf
tüsüzade Mehmed Said Efendi icat etti
ği, iki cisim arasındaki mesafeyi uzaktan 
ölçmeye yarayan ve "rub'-i müceyyib-i zü'l
kavseyn" adı verilen aleti ilk defa ona an
latmış, şeyhülislam da bu aleti I. Mahmud'a 
götürüp tanıtmıştı. Padişahın teşvikiyle 
alet düzeltilerek bir üçgenin bir kenan ile 
iki açısı bilindiğinde diğer açıları ve kenar
ları da bulunabilecek şekilde kullanılır hale 
getirilmişti (Adıvar, Osmanlı Türklerinde 
İlim, s. 165 ) Pirtzade'nin bir süre, Müte
ferrika Matbaası'nda basılan kitapların tas

hih i şleriyle meşgul olduğu da kaydedilir. 
Ayrıca onun Ca'ferlliği beşinci mezhep ola

rak kabul şartıyla İ ran ile yapılacak sulh 
müzakereleri için görüşüne başvurulan 
ulema arasında yer aldığı bilinmektedir 
(Şem'dan!zade, I, 62). Oğlu Osman Sahib 
Efendi'nin kızı vasıtasıyla süren ve Plrlza
de diye tanınan neslinden devletin önemli 

kademelerinde hizmet veren şahsiyetler 
yetişmiştir. Bunlardan oğlu Osman Sahib 
Efendi ile onun kız tarafından torununun 

oğlu olan Plrlzade Mehmed Sahib Efendi 
(Molla) şeyhülislamlık makamına kadar yük-


