
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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