
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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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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Hasan'a karşı savunuldu. Ayrıca Sultan 
Kayıtbay Fırat boyundaki kaleleri tefti
şe çıktığında Birecik'teki kaleyi tamir 
ettirdi ( 1482). Memlük dönemine ait ol
mak üzere kalede altı Arapça kitabe bu
lunmaktadır. Bunlardan 1277- 1279 ta
rihli olanlar Memlük Sultanı Berke Han, 
1482- 1483 tarihliler ise Sultan Kayıt

bay zamanına aittir. 

Birecik Yavuz Sultan Selim'in Mısır 

seferi sırasında Mercidabık Savaşı'ndan 
sonra Osmanlı idaresine girdi ( 1516) ve 
Halep eyaletine bağlı Urfa sancağının 
merkezi olarak teşkilatlandırıldı. Kanü
nf Sultan Süleyman lrakeyn Seferi'nden 
(1533- ı 536) dönerken ordunun Birecik'in 
de arasında bulunduğu bölgede kışla

masını emretmiş ve Halep'e giderken 
Birecik'ten geçmişti. 

XVI. yüzyıl başlarında Birecik'te Mey
dan, Vadi Cenk, Merkez ve Bab-ı Ruha 
adlarını taşıyan dört mahalle bulunuyor
du ve 1536'da 2800 olan nüfusu 1570'
te 38SO'ye ulaşmıştı. Bu dönemde Bire
cik'in ekonomik yönden de geliştiği an
laşılmaktadır. 

Fırat nehri boyunca Birecik'ten Bağ
dat'a kadar nehir yoluyla askeri nakli
yat yanında sivil ulaşım da yapılmaktay
dı. Fırat nehrinde kuzeye doğru ulaşırnın 
son durağı olması sebebiyle ticarı bir is
keleye sahipti. İskele gelirleri XVI. yüz
yılın ortalarında 180.000-200.000 akçe 
arasında değişen Birecik'te iskele hiz
metinde bulunanların sayısı, 1 SS2'de be
şi reis, ikisi neccar ve otuz sekizi kürek
çi olmak üzere kırk beş; 1 S70'te ise al
tısı reis, üçü neccar ve elli dördü kürek
çi olmak üzere altmış üç kişi idi. Bunlar 
hizmetleri karşılığında avarız* dan mu
af tutulmuşlardı. XVI. yüzyılda şehre ge
len bazı Batılı tüccar ve seyyahlar Bire
cik'in bir ticaret şehri olduğunu, buraya 
gelen ticarı malların türlerine göre grup-

xx. yüzyıl basında Birecik'in Fırat nehri tarafından görü
nüşü (İÜ Ktp., Aıbum, nr. 90.567) 
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landığını. şehirde keten kumaş, bal mu
mu, mısır ve ince darı ambarları bulun
duğunu anlatmaktadırlar. Yine bu devir
de Halep'ten Bağdat'a gitmek isteyenler 
ya çöl yolunu tercih ediyorlar veya kara 
yoluyla Birecik'e gelip oradan nehir yo
luyla Bağdat'a gidiyorlardı. Fırat üzerin
oeki bu yolculuk 1 S-SS gün arasında de
ğişmekteydi. Şehirde boyahane ve deb
bağhanelerin bulunmasından dokumacı

lık yapıldığı da anlaşılmaktadır. 

Birecik'in fethinden sonra Osmanlılar'ın 
burada bir tersane kurdukları bilinmek
tedir. 1 S71 ·de Birecik tersanesinde 2SO'
si asker için, 1 SO'si zahire nakli için ol
mak üzere 400 gemi inşa edilmişti. Bi
recik tersanesinde daha sonraki yüzyıl
larda da ihtiyaç halinde nehir gemisi ya
pıldığı tesbit edilmektedir. Tersanede ge
mi inşası için gerekli olan malzemeler 
ise civar bölgelerden temin ediliyordu. 

Evliya Çelebi'ye göre 1 SO akçelik bir 
kaza merkezi olan Birecik'te ayrıca müf
tü. nakibüleşraf, şehremini, gümrük emi
ni ve iskele emini bulunuyordu. İskele 
emini nehir ulaşımının sağlandığı kelek 
ve mauna gemilerinin idaresine bakıyor
du. Birecik Kalesi Fırat'ın kuzeydoğusun
da taştan yapılmış, kuleleri birbirine ba
kan altıgen bir bina idi ve savunması için 
büyük küçük yetmiş top bulunuyordu. 
Buradaki evler kayalar üzerinde kurul
muş ve Fırat'a bakan iki katlı binalardı. 
iç hisarda Selim Han Camii başta olmak 
üzere on bir cami-mescid, tekke, sıb
yan mektebi, çarşı-pazar, iskele yanın
da han ve hamam yer almaktaydı. Bire
cik Halep ve Bağdat gibi iki büyük tica
ret merkezinin iskelesi durumunda ol- . 
duğundan dükkaniarında değerli eşya

lar satılmaktaydı. Çok verimli olan ova
sına "Vadizzeytün" deniliyordu. 

XVII ve XVIII. yüzyıllarda tersanedeki 
gemi inşa faaliyetlerinin devam etmesin
den Birecik'in siyası ve ticarı önemini ko
ruduğ'u anlaşılmaktadır. 1839' da Osman
lı ordusu ile İbrahim Paşa kumandasın
daki Mısır ordusu arasında meydana ge
len savaş Birecik yakınlarındaki Nizip'te 
cereyan etmişti. XIX. yüzyılın ilk yarısın
da şehir hakkında bilgi veren Niebuhr, 
Buckhingam. Petermann ve Czernik gi
bi seyyahlar nüfusunu 3000-4000 ola
rak vermektedirler. 1836-1837'de İngi
liz mühendisi Chesney başkanlığında bir 
heyet tarafından Fırat'ta vapur işletme
ciliği için yapılan incelemelerde Birecik'
ten itibaren nehrin ulaşıma elverişli ol
duğu tesbit edilmişse de proje gerçek
leşmemiştir. Birecik'in nüfusu 1890'lar-

da 8600-10.000 kişi arasında değişiyor
du ve şehirde 4SO-SOO dükkan bulunu
yordu. 

Birecik Kuzey Suriye'den Mezopotam
ya 'ya yapılan kervan ticaretinin geçit 
noktası üzerinde bulunduğundan XIX. 
yüzyılda da önemini korumuş, halk ge
çimini buradan yapılan transit nakliyat
tan sağlamıştır. Ancak Bağdat demiryo
lunun şehrin biraz güneyinden geçmesi 
ve ı. Dünya Savaşı sırasında ve sonra
sında meydana gelen olaylar sebebiyle 
eski önemini kaybetmiştir. 

Osmanlılar tarafından ele geçirildik
ten sonra bir sancak statüsü kazanan 
Birecik 1 S26'da Arap eyaletine bağlıydı. 
Bu sıralarda sancağın beş kazası bulunu
yordu ve toplam nüfusu 20.000 civarın
daydı. Birecik'in merkez kazası ise 8000 
civarında bir nüfusa sahipti (BA, TD, nr. 
998, s. 299-300) . Sancağın timar* gelir
lerinin büyük kısmı padişah ve sancak 
beyi has*larına ayrılmıştı. Ayrıca Kanü
nfnin oğlu Şehzade Mustafa için de on 
köyün geliri has olarak tahsis edilmiş
ti. Sancak 1S68-1S74'te Halep eyaleti
ne, 1609'da Rakka beylerbeyiliğine bağ

lı durumdaydı. 161 O'da sancaktan Şark 
seferine katılan timarlı sipahi ve zaim* 
sayısı elli dört kadardı (BA, TD, nr. 710, 

s. 20-21). Cihannümô'daki bir kayda 
göre XVII. yüzyılda bir ara müstakil ha
le getirilen sancak 1653'te tekrar Rak
ka'ya bağlandı. Bu durumunu XVlll ve 
XIX. yüzyılın ilk yarısında da koruyan Bi
recik, 1273 tarihli (1856-57) devlet sal
namesine göre Halep eyaletinin Rakka · 
sancağının bir kaymakamlığı olup daha 
sonra aynı vilayetin Urfa sancağında bir 
kaza merkezi haline geldi. 

Birecik 1919'da önce İ ngilizler, sonra 
Fransızlar tarafından işgal ediidiyse de 
Urfa'da istiklal mücadelesinin başlama-

XX. yüzyıl başında Birecik Kalesi'nin ka lıntıların ı gösteren 
bir fotoğraf (lO Ktp., Aıbüm , nr. 90.434) 



sı üzerine 10 Temmuz 1920'de işgal kuv
vetlerinin şehri terketmesiyle kurtuldu. 
1923'te nahiye merkezi iken kaza mer
kezi statüsüne getirilen Birecik Cumhu
riyet'in ilk yıllarında bir gelişme kaydet
mediyse de 1956'da Fırat üzerinde Tür
kiye'nin en uzun köprülerinden birinin 
yapılmasıyla yeniden gelişmeye başladı . 

Böylece bölgede ticaret canlandığı gibi 
nüfus da arttı. 1927'de 9100 olan Bire
cik'in nüfusu 1945'te 1 0.790'a, 1965'te 
15.317'ye, 1985'te 25.998'e, 1990'da da 
28.440' a ulaştı. Şehir bugün Fırat bo
yunca doğuya doğru tarım alanları isti
kametinde gelişme göstermektedir. Dün
yada soyu giderek tükenmekte olan ve 
Türkiye'de sadece Birecik'te yaşayan ke
laynak kuşlarının burada koruma altına 
alınması da ayrıca önem taşımaktadır. 

Birecik ilçesinin merkez bucağından 
başka Böğürtlen adlı bir bucağı ve otuz 
dokuz köyü vardır. Yüzölçümü 852 km 2 

olan ilçenin 1990 sayımına göre nüfusu 
58.907, nüfus yoğunluğu ise 69 idi. 
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BIRGE, John Kingsley 

(1888- 1952) 

Bektaşilik tarihiyle uğraşan 
Amerikalı Türkolog. 

_j 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Connec
ticut'ın Bristol şehrinde dünyaya geldi. 
Yüksek öğrenimini gördüğü Yale Üniver
sitesi'nden 1909'da mezun olduktan son
ra Connecticut'ta Hartford Teoloji Semi
neri'ne devam ederek buradan da 1913'
te diploma aldı. 1914'te İzmir'deki Ame
r ikan misyoner teşkilatında göreve girdi. 
1923'te yurduna döndü, fakat 1927' de 
yeniden Türkiye'ye gelerek kısa süreler 
için Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip 
gelmeleri hariç ölümüne kadar burada 
kaldı. Birge Türkiye'deki Amerikan mis
yoner kuruluşu olan Kitab -ı Mukaddes 
Şirketi ' nde (Bible House) ve bazı kültür 
kurumlarında öğretim görevlisi, öğret
men ve danışman olarak çalıştı; on yıl 

kadar da Yakındoğu Amerikan misyoner 
kuruluşlarının idare heyeti sekreterliği
ni yürüttü. Bir taraftan da Washington'
daki Library of Congress ile diğer bazı 
büyük Amerikan kütüphanelerine Türk
çe yazma ve basma kitaplar alımında 
danışmanlık yaptı. ll. Dünya Savaşı sıra
sında 1943-1944 yıllarında ve savaştan 
sonra 1947 -1948'de Princeton Üniversi
tesi'nde ders verdi. Milletlerarası Doğu 
Araştırmaları Cemiyeti'nin (International 
Society for Oriental Researchs) kurucula
rından oldu ve cemiyetin Leiden'de ya
yımladığı Oriens adlı derginin idare he
yetinde görev aldı. 14 Ağustos 1952'de 
Rumelihisarı'ndaki evinde öldü. 

Birge'nin en önemli eseri, Londra'da 
Luzac Kitabevi'nin Doğu dinleri dizisinin 
(Luzac's Oriental Religions Series) VII. cildi 
olarak çıkardığı The Bektashi Order of 
Dervishes adlı kitaptır (Londra-Hartford 
ı 937). Bu 291 sayfalık eserin içinde me
tin dışı otuz üç resim bulunmaktadır. 

Türk tasawuf hayatında Bektaşiliğin ye
ri, bu tarikatın tarihçesi, pirleri ile baş

lıca velfleri, örf ve adetleri, diğer mez
hep, tarikat ve hatta dinlerle olan mü
nasebetleri açık ve düzgün bir plana gö
re araştırılarak ortaya konulmuş, ayrıca 
eserin sonuna tar ikatta kullanılan te
rimlerin açıklamaları (s 25 ı-27ı) ile çok 
zengin bir bibliyografya (s 272-284) ek
lenmiştir. Bu kitap BektaşTiik hakkında 
şimdiye kadar yayımianmış eserlerin en 
derli toplu ve konunun takdimi bakımın

dan en düzenli alanıdır. Eser çok etraflı 
bir şekilde vaktiyle O. Şaik Gökyay tara-
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fından tanıtılmış, bu arada tam bir özeti 
de verilmiştir. Birge ·nin bu eserinin dı
şında Turkey Between the Two World 
Wars (Newyork ı944) ve A Guide to Tur
kish Area Studies ( ı 949) adlı iki kitabı 
daha bulunmaktadır. American Council 
of the Learned Societies tarafından ya
yımlanan ikinci eser, o taritıe kadar Tür
kiye ve Türkler hakkında yayımianmış 
kitap ve yazıların bibliyografyasıdır. Bir
ge ünlü İngilizce-Türkçe ve Türkçe- İngi
lizce Redhouse lugatlarının yeni yayımı
na girişmiş ve yardımcıları ile birlikte 
yenileştirilmiş olarak bu lugatın İngiliz
ce-Türkçe cildini bastı rm ış ise de (İstan
bul ı 952) Türkçe'den İngilizce'ye olanını 
görememiştir. Hayatının son iki yılında 
ise Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi temel
leri üzerine yaptığı bir araştırma ile uğ
raşmış, ancak bu eserini tamamlayama
mıştır. 

Ölümünden sonra günlük bir gazete
de kendisiyle ilgili bir makalede kayde
dildiği gibi J. K. Birge, Amerikan misyo
ner teşkilatının temsilcisi olarak Türki
ye'ye gönderildiği ve kuruluş gayesi tem
sil ettiği hıristiyan mezhebine adam ka
zanmak olan Bible House'da görev aldı
ğı halde, av arayan bir avcı gibi misyo
nerlik etmeyi doğru bulmamış, kuru
munun faaliyetlerini yalnız irfan hare
ketlerine göre ayarlamıştır. Böylece Tür
kiye ile Amerika arasında misyonerlik 
yüzünden ayıncı bir hava meydana ge
tirecek yerde birleştirici bir köprü oluş
turarak Türk ruhunu ve Türk edebiyatı

nı Amerika'ya tanıtmakta faal bir rol 
oynamıştır. 
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Aydınoğullan Beyliği'nin ilk merkezi, 
bugün İzmir ilinin 

Ödemiş ilçesine bağlı bucak. 
_j 

Bozdağ'ın (2 ı 59 m.) güney eteklerin
de tepeler arasında, dağdan inen Sarı
yar deresinin iki yamacında kurulmuş 
olup denizden yüksekliği 390 metredir. 
Yörede bazı antik şehirler olmakla bir
likte Birgi bir Ortaçağ şehri olarak ge
lişme göstermişti r. Hypaiapa antik şeh-
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