
BiR ADAM YARATMAK 

sıtır. Bütün eserde sanatın dünyası ile 
gerçek karşı karşıyadır . 

Bir Adam Yaratmak ' ın ilk basımı. Ne
cip Fazıl'ı tiyatro yazmaya teşvik eden 
ve eserdeki Hüsrev rolünü de başarı ile 
oynayan Muhsin Ertuğrul 'a ithaf edil
miştir (İstanbul 1938). Bu basımın kapa
ğına çizilen mekanik- robot insan dese
ni ise o yıllarda sanat çevresindeki dost
larından Zanir Güvemli'ye aittir. Eser 
1937-1938 tiyatro mevsiminde istan
bul Şehir Tiyatrosu'nda uzun süre kapa
lı gişe oynanmış, 1978'de de Yücel Çak
maklı tarafından televizyon filmi olarak 
çekilmiştir. Bir Adam Yara tmak, Türk 
edebiyatında tenkitçilerin hakkında en 
çok fikir yürüttükleri tiyatro eserlerinin 
başında gelmektedir. 
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BİRCENDİ 
( ı.>..ı.:.:.:--..) 1 ) 

Nizamüddln Abdülall b. Muhammed 
H üseyn el-Bireendi el- Hanefi 

( ö . 9341 1527-28 [?]) 

Matematik, astronomi 
ve fıkıh alimi. 

Fazı ! Bireendi diye bilinir ; hayatı hak
kında fazla bilgi yoktur. IX. (XV.) yüzyı

lın ortalarında , bundan 1 00 yı l öncesine 
kadar önemli bir kültür merkezi olan 
İ ran'ın Afganistan ve Özbekistan sınırla
rına yakın şehirlerinden Bircend'de doğ

duğu sanılmaktadır. 

İ lk öğrenimini de muhtemelen Bir
cend'de yapan Bireendi'nin daha sonra 
o devrin büyük bir ilim merkezi olan He
rat'ta okuduğu anlaşılmaktadır. Hayatı 
hakkında en geniş bilgiyi veren tarihçi 
Handmir f:labibü's-siyer adlı eserinde 
Bireendi'nin Mansür b. Muinüddin Kaşa

nl, Kemaleddin Hüseyin el-Konevl, Sey
feddin Ahmed b. Yahya et-Teftazani, 
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Kemaleddin Mes'üd - ı Şirvani gibi zama
nının akli ve nakli ilimler alanındaki en 
büyük alimlerinden feyiz aldığını, hoca
larının ve kendisinin bilgi ve faziletçe çok 
değerli kimseler olduğunu söylemek
tedir. Ona göre Bireendi matematik ve 
astronomi alanlarında büyük bir otorite 
olması yanında çağının diğer ilimlerine 
de vakıf, dindar, faziletli , örneğine az 
rastlanan bir kimse idi. Nitekim bütün 
eserlerinden onun samimi bir dindar ol
duğu anlaşılmakta, eserleri üzerinde ça
lışanlar da bu özelliğine dikkat çekmek
tedirler. isminden sonra hemen daima 
"el-Hanefl" nisbesini kullanarak bu mez
hebe mensubiyetini ısrarla vurgulamak
tadır. Belki bu yüzden, Şah İsmail'in em
riyle öldürülen hacası Herat müftüsü 
Seyfeddin et-Teftazani'nin akıbetine uğ
ramamak için hayatının son yıllarında 

Osmanlı ülkesine gitmişti. Zir ikli onun 
İstanbul'a gittiğini ve burada Kasım b. 
Kutluboğa'nın şerhetmeye başlayıp yarım 

bı raktığı Şerfıu'n-Nuk_aye'yi tamam
ladığını belirtir. Ayrıca Bircendi' nin, Ya
vuz Sultan Selim'e şehzade iken sundu
ğu Tufıie-i Selimi adlı eserinin mukad
dimesinden Trabzon'a da gittiği ve orada 
şehzade ile görüştüğü anlaşılmaktadır. 

Ölüm tarihi hakkında hicri 911 , 916, 
924, 932, 934 ve 935 gibi çok değişik 
rivayetler bulunmakta ve bunlardan 932 
(1525 -26) veya 934'ün (1527-28) gerçe
ğe yakın olduğu tahmin edilmektedir. 

Eserleri. Çok iyi yetiştiği anlaşılan Bir
cendi, Uluğ Bey ve Ali Kuşçu'dan sonra 
İslami ilim geleneğini en iyi temsil eden
lerden biri olup matematik, astronomi, 
takvim, rasat. rasat aletleri. coğrafya. 
fıkıh ve usul alanlarında önemli eserler 
kaleme almıştır. Çalışmalarının birçoğu 
şerh, haşiye ve ta'likat türünden eser
ler olmakla birlikte ele aldığı kitaplara 
önemli katl{Jlar yaptığı görülmektedir. 
Bütün eserleri yaşadığı devirde ve daha 
sonra İslam dünyasında büyük rağbet 
görmüştür. Bunu kitaplarına ait yazma 
nüshaların dünyanın birçok kütüphane
sinde ve çok sayıda mevcut olmasından 
anlamak mümkündür. Eserlerinin istin
sahı 1 00 yıl öncesine kadar Osmanlı ül
kesinde, iran'da ve Türkistan'da devam 
ettiği gibi bazı eserleri de birkaç defa 
basılmıştır. Çoğu Arapça, bir kısmı da 
Farsça olan eserleri şunlardır: 1. Haşi

ye 'ala Şerfıi'l-Mülel]l]aş. Çagmini'nin 
el-Mülal]l]as fi'l-hey,e adlı eserine Ka
dizade-i Rümi'nin yazdığı şerhe bir ha
şiye olup yazarın en tanınmış kitabıdır. 

Otuz kadarı Süleymaniye Kütüphanesi 'n
de olmak üzere Türkiye'nin ve dünyanın 
çeşitli kütüphanelerinde eserin yüzden 
fazla yazma nüshası mevcuttur. Kitap 
ayrıca istanbul' da yayımlanmıştır ( 1286. 

1290) 2. ŞerJıu'r-Risaleti'ş- Şemsiyye fi'l 
fıisab. A'rec diye de tanınan Nizamed
din en-Nisabüri'nin kitabının şerhi olup 
bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır (Hamidiye, nr. 879). 3. 
Risale der Ma 'rifet-i Takvim. Bist Bab 
der Takvim adıyla da tanınan bu Fars
ça eser takvimlerin karşılaştırı lması hak
kında tek makaleden ibaret bir risaledir. 
Beyazıt Devlet Kütüphanesi 'nde (Veliy
yüddin Efendi, nr. 2283 / 2) ve diğer bazı 
kütüphanelerde (bk. Storey, II, 81) nüsha
ları bulunan eseri Muzaffer b. Kasım Cü
nebadi ŞerJı- i Bist Bab der Tak_vim adıy
la şerhetmiş ve Şah Abbas'a (ı 587 - 1629) 

sunmuştur. Bu şerh Tahran'da 1271'de 
( 1854-55) ve daha sonraki yıllarda bir
kaç defa basılmıştır . 4. Şerfı-i Bfst Bab 
der Usturlab. Farsça yazılan bu eser Na
sirüddin-i Tüsi'nin Bist Bab ii ma 'rife
U uşturıab adlı kitabının şerhidir. Başta 
Süleymaniye (Bağdatlı Vehbi, nr. 992; Aya
sofya, nr. 2648; Yazma Bağışlar, nr. 1352; 

Şehid Ali Paşa , nr. 1820/ 2; Serez, nr. 3828/ 
2) olmak üzere Türkiye'de ve dünyanın 
çeşitli kütüphanelerinde birçok yazma 
nüshası bulunmaktadır. 5. ŞerJı-i Zic-i 
Cedid-i Sultani (Hall-i Zfc·i Cedfd-i Sul
tani). Bircendi' nin Farsça kaleme aldı

ğı bu eser, Semerkant rasathanesinde 
Uluğ Bey'in etrafında toplanan Kadi
zade-i Rümi, Gıyaseddin Cemşid el-Kaşi 
ve Ali Kuşçu gibi ilim adamlarının göz
lem ve hesaplarına göre hazırlanan Zic-i 
Uluğ Bey adlı büyük eserin birçok şer

hinden en önemlisidir. Eserde on iki hay
vanlı Çin-Türk takvimi hakkında başka 
kaynaklarda bulunmayan geniş bilgiler 
yer alır. Müellifin en önemli eserlerin
den biri olan ŞerJı-i Zic'in Topkapı Sa
rayı Müzesi (Hazine, nr. 1714 ; III. Ahmed, 
nr. 3489), Süleymaniye (Hamidiye, nr. 84), 

Nuruosmaniye (nr . 2929), Kandilli Rasat
hanesi (nr. 235) kütüphaneleriyle yurt 
dışındaki bazı kitaplıklarda çeşitli nüs
haları vardır. 6. Tuhfe-i Selimi. Ta 'yin-i 
Semt-i ~ıble-i Trabzon olarak da anı

lan eser, Trabzon'da kıble yönünün be
lirlenmesi için 911 (1505) yılında Farsça 
olarak yazılmış ve Şehzade Selim'e (Ya
vuz Sultan Selim) sunulmuştur. Kitapta 
müellif adı olarak Abdülali b. Muham
med . Rüşeni yazılıdır. Rüşeni nisbesi Bir
cendi'nin yamahlasıdır veya onun Rüşe
ni tarikatına mensup olduğunu göster
mektedir. Eserin bilinen tek nüshası is-



tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndedir 
(FY, nr. 71 ). 7. ŞerJ::ıu't- Te?kireti'n-Naşi
riyye. Nasirüddin-i TOsY'nin astronomi
ye dair kitabının geniş bir şerhidir. Bazı 
nüshaları Ragıb Paşa (nr. 922) ve Kayseri 
Raşid Efendi (nr. 11300/ 2) kütüphanele
riyle yurt dışında çeşitli kütüphanelerde 
bulunmaktadır. Eser 1729'da Sanskritçe'
ye tercüme edilmiş, ayrıca 1885'te Hin
distan'da Leknev'de basılmıştır. 8. Şer
J::ıu'l-Menar. Bir nüshası Süleymaniye Kü
tüphanesi'nde (Yusuf Ağa, nr. 186) kayıtlı 
bulunan eser Zübdetü ·ı - Usul adını taşı
maktadır. Ebü'l-Berekat en-Nesefi'nin 
fıkıh usulüne dair Menarü'l-envar'ına 
yapılmış bir şerhtir. Kimliği tam olarak 
bilinmeyen Gazi Ubeydullah Han'a dua 
ile başlayan kitabın başında "amel-i Ha
rizm" kaydı yer almaktadır; bazı kaynak
lara göre Bireendi bu eseri istanbul· da 
tamamlamıştır. 9. Haşiye 'ale 'r-Risale
ti'l- <.Aijudiyye. Adudüddin el-İci'nin ese
rinin şerhi olup münazara ve bahis* ada
bı hakkındadır (Süleymaniye Ktp ., Şehid 
Ali Paşa, nr. 2314 / 4; Harput, nr. 215 / 2; 
Esad Efendi, nr. 3038/ 3; Yusuf Ağa, nr. 
372 / 5). to. ŞerJ::ıu'n-Nu~aye mu.l]taşa
rü'l- Vi~aye. Sadrüşşeria Ubeydullah b. 
Mes'Od'un eserinin şerhi olup Hanefi fık

hına dairdir. Birçok yazma nüshası bulu
nan eser (Ragıb Paşa Ktp .. nr. 575; Murad 
Molla Ktp., nr. 930; N uruosmaniye Ktp .. 
nr. 1659; Süleymaniye Ktp., Carullah, nr. 
758; Bağdatlı Vehbi. nr. 446; Yenicami, 
nr. 482; Yusuf Ağa, nr. 229) 1884'te Lek
nev' de dört cilt halinde basılmıştır. tt. 
ŞerJ::ıu TaJ::ıriri'l-Mecistf. Nasirüddin-i TO
sl'nin, Batlamyus'un el-Mecistf adlı eseri 
üzerine yazdığı TaJ::ırirü'l-Mecisti adlı ki
tabının en iyi şerhi olarak kabul edilmek
tedir. t2. Risale ii aliiti'r-raşad. Gözlem 
aletleri üzerine yazılmış olup bilim tarih
çileri bu kitabın çok önemli olduğunu 
söylemektedirler. t3. Meşari~u'l arj.va' 
ii ma' rifeti kemmiyyeti ma beyne tu
lı1 'i1-iecr ve tu1ı1 'i'ş-şems. Fecir vak
tiyle güneşin doğuşu arasındaki süreden 
bahseder. t4. Risale der Eb 'ad-ı Ecram. 

Gök cisimlerinin uzaklıkları ve büyüklük
lerine dairdir. ts. Kitiibü'l-Memalik ve'l
mesalik ('Aca 'ib·i Bilad). Bir coğrafya ki
tabı olup <.Aca'ibü'l-büldan veya Bedii
yi'-i Aşar-ı Heit İ~lim adlarıyla da bi
linmektedir. ts. Risiile-i Hey' et. Fars
ça olan bu eser astronomi ve coğrafya 
hakkında kısa bir mukaddime ile dört 
küçük makaleden oluşmaktadır; Bireen
di'ye ait olup olmadığı tartışmalıdır (son 
altı kitabın Türkiye dışındaki kütüphaneler
de bulunan yazma nüshaları için bk. GAL 
Suppl., ll, 591; Storey, ll, 8 1-82) . 
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BiRECİK 

Güneydoğu Anadolu bölgesinde 
Şanlıurfa iline bağlı 
kaza merkezi şehir. 

_j 

Denizden 450 m. yükseklikte, Fırat 
nehrinin sol kıyısında kurulmuş olup et
rafı yarım daire şeklinde dağiarta çevril
miş bir ovanın merkezini teşkil etmekte
dir. Fırat nehri Birecik'ten itibaren dağ
lık bölgeyi terkederek Suriye - Mezopo
tamya ovasında geniş bir mecra ile yo
luna devam eder ve ulaşıma elverişli bir 
durum alır. Aynı zamanda Kuzey Suri
ye'den Mezopotamya'ya giden ana yol
lardan biri de Birecik'ten geçmektedir. 
Bu sebeple şehir tarihte Yakındoğu'nun 
önemli merkezlerinden biri olmuştur. Fı-

Birecik'ten 
bir görünüş 

BiRECiK 

rat'ın sol kıyısında yükselen yalçın bir 
kaya üzerindeki kalesi, yüzyıllarca şeh
rin savunmasında önemli rol oynamış ve 
devamlı olarak tahkim edilmiştir. 

Ararnice Sirsa kelimesinden türeyen ve 
Arapça el-bire (kale. hisar). mahalli Ha
lep dilinde Baracık, halk dilinde Belecik 
şeklinde kullanılan ve XVI. yüzyılda Be
recük imlasıyla yazılan Birecik "küçük 
kale" demektir. XIX. yüzyılda ismi Bire
tü'I-Fırat olarak da geçer. ibnü'I-Kala
nisi, ibnü'l-Esir, Dımaşki ve Ebü'I -Fida 
gibi islam tarih ve coğrafyacılarının eser
lerinde adına el-Bire şeklinde de rastla
nır. 

Milartan önce 2000 yıllarında Hitit
ler'in elinde bulunan şehir milartan ön
ce 840'larda Asur hakimiyetine girmiş, 
daha sonra sırasıyla Pers, Makedonya, 
Roma ve Bizans imparatorluklarının ida
resinde kalmıştır. Birecik Hz. ömer'in 
hilafeti zamanında kumandan iyaz b. 
Ganm'ın Urfa ve Fırat bölgesini fethi sı
rasında islam topraklarına katıldı (16/ 
637). Abbasi Halifesi HarOnürreşid zama
nında (786-809) Bağdat'ın Fırat nehri üze
rindeki bir iskelesi olduğu için imar edil
di. 

Muhtemelen XL yüzyılın ikinci yarısın

da Büyük Selçuklu Devleti'nin sınırları 

içine giren bölge 1096'da Bizanslılar ta
rafından alındıysa da sonraları sırasıy
la Artuklu, EyyObi, Memlük, Akkoyunlu 
ve Karakoyunlu devletlerinin eline geç
ti. 1098-1150 yılları arasında şehir Ur
fa Haçlı Kontluğu'nun hakimiyetindeydi. 
Selçuklular'ın Musul atabegi imactüddin 
Zengi 1144'te Urfa'yı fethertiğinde Bire
cik'i de kuşartı, ancak alamadı. Haçlılar 
Urfa'nın müslümanlar tarafından fethin
den sonra Birecik'i Bizans'a bırakmak 
zorunda kaldılar. Bundan hemen sonra 
şehir Mardin'deki Artukoğulları'ndan Şe
habeddin ilyas b. ilgazi' nin eline geçti. 
1234 'te Anadolu seferine çıkan EY'fobi 
orduları Birecik'te toplanmıştı. 1259'da 
HülagO kumandasındaki Moğol ordusu 
Kuzeybatı Suriye'yi zaptetmek için iler
lerken Birecik'ten geçmişti. XIII. yüzyıl
da bu Moğol istilası sırasında zaptedil
mez kalesiyle Birecik müslüman toprak
ların savunmasında önemli bir müstah
kem mevki teşkil ediyordu. Daha son
ra Suriye Memlükleri'nin idaresine gir
di. Karakoyuolu Hükümdan Kara Yusuf 
tarafından 1418'de kuşatıldı ve yağma 
ediidiyse de uzun süre Memlük yöneti
minde kaldı. Memlük Sultanı Kayıtbay 
tarafından Akkoyunlu Hükümdan Uzun 
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