
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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BİRGİ 

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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rinin yer aldığı bölgede yerleşmenin mi
lattan önce 3000'1ere kadar indiği sa
nılmaktadır. 

Birgi yöresi Frig, Lidya, Pers, Bergama 
ve Roma hakimiyetinde kaldıktan sonra 
Bizans idaresine geçti. Birgi bu dönemde 
savunma maksadına yönelik olarak ova
ya bakan yüksek bir mevkide kale-şehir 
olup Pyrgion veya Pyrgi adlarıyla anıl

maktaydı. Şehrin bugünkü ismi de bu
radan gelmektedir. Bölgeye yönelik ilk 
Türk akınları XL yüzyılda Selçuklular ta
rafından gerçekleştirildi. 1193-1199 yıl
ları arasında metropolitlik derecesini ka
zanan Pyrgion, XIII. yüzyıl sonlarında böl
gede faaliyet gösteren Menteşe Bey'in 
damadı Sasa Bey'in hücumlarına hedef 
oldu. Sasa Bey şehri, Bizanslılar tarafın

dan bölgeye sevkedilen Katalanlar'ın çe
kilmesinden hemen sonra muhtemelen 
1304'te aldı; onun fütuhatına katılan Ay
dınoğlu Mehmed Bey ise burayı 1307'de 
ele geçirerek kurduğu beyliğin merkezi 
yaptı. Hatta 1312'de burada bir cami, 
türbe ve medrese inşa ettirdi; onun haki
miyetindeki bölge Memleket-i Birgi adıy
la anıldı. Nitekim Örneri Aydın-ili için bu 
tabiri kullandığı gibi İbn Battüta' nın ese
rinde de benzeri bir ifadeye rastlanır. 

İbn Battüta 1333'te yaz mevsiminde 
Bozdağ'daki sayfiyesinde bulunan Meh
med Bey'i ziyaret ettikten sonra onun
la birlikte geldiği Birgi'yi güzel ve zen
gin bir belde olarak tarif eder. Mehmed 
Bey'in Birgi'deki sarayını gören İbn Bat
tüta onun çeşitli ihsanlarına nail olmuş, 

şehirdeki ilim adamları, müderris ve fa
kihlerle tanışmış, onların ihtişamına ve 
yaşayışlarına hayran olmuştu. Onun Bir
gi' den ayrılmasından hemen sonra · Meh
med Bey vefat etti ( 1334). Yerine geçen 
oğlu Gazi Umur Bey burada tahta çıktı 
ve üç gün kadar Birgi'de kaldıktan son
ra İzmir'e döndü. Aydınoğulları'nın ha
kimiyeti devrinde Birgi bir metropolit-

Birgi Ulucamii ve çevresinden bir görünüş - Birgi 1 izmir 
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lik olma özelliğini sürdürüyordu. Hat
ta Efes (Ayasuluk) metropoliti bağımsız 
Birgi metropolünün kendisine bir pis
koposluk olarak bağlanması için çalışı

yordu. İki metropolitlik arasındaki tar
tışmalar ve suçlamalar İstanbul patrik
liğinin müdahalesine yol açmış, mahal
linde bir soruşturma bile yaptırılmıştı. 
Nihayet 1378'de Birgi piskoposluk ola
rak Efes'e bağlandı ve XV. yüzyılın baş
larındaki çalkantılı döneme kadar faali
yet gösterdi. 

Birgi 1391 'e doğru Isa Bey tarafından 
Osmanlılar' a terkedildL Ancak Ankara 
Savaşı'ndan sonra yeniden Aydınoğulla
rı'nın eline geçti, bir ara İzmir Beyi Cü
neyd Bey tarafından işgal ediidiyse de IL 
Murad tarafından kesin olarak Osmanlı 
hakimiyeti altına alındı. Osmanlı haki
miyetinde, Aydın sancağına bağlı bir ka
zanın merkezini teşkil eden Birgi, bil
hassa XV. yüzyıldan itibaren XIX. yüzyı
la kadar uzanan yavaş ve sürekli bir ge
lişme seyri gösterdi. 

1451'de dokuz mahalleli, nüfusu 1200'e 
ulaşan bir kasaba durumundaydı. Mahal
leleri Dernekpazarı, Kadı, Ahi Germiyan, 
Sinli, Hisariçi, Sasalu, Taşpazarı, Sarnet 
(Samilt) ve Demirboğa adlarını taşımak
ta olup bunların arasında en kalabalık 
olanlarını kale içindeki Hisariçi mahalle
siyle Sinli ve Sarnet adlı mahalleler teş
kil ediyordu. Demirboğa mahallesinde 
oturan hıristiyanların nüfusu ise otuz 
kadardı (BA, TD, nr. I / I m., s. 33 1-338). 
147S'e doğru Birgi'nin sadece hıristiyan
ların oturduğu Demirboğa mahallesi or
tadan kalktı; tamamını müslümanların 
oluşturduğu nüfusu biraz artış göstere
rek 1380 dolayına ulaştı. Sinli mahallesi 
ayrıca Elekçi adıyla da şöhret kazandı. 
En kalabalık mahallesi şehir dışındaki 

Sarnet idi (BA, TD, nr. 8, s. 1-5) XVI. yüz
yılın başlarında Birgi nüfus ve fiziki yön
den gelişmeye başladı. 1512'de mahal
le sayısı on ikiye ulaşmıştı. Bu defa ta
mamen müslümanların yerleşmiş oldu
ğu Demirboğa mahallesi yeniden iska
na açılmış, Sarubey. Kızılmescid ve Hı

dırlık (Kadı) mahalleleri kurulmuştu. Ay
rıca şehrin iskanı için bazı yörük grupla
rı da buraya yerleştirilmişti. Bunlar şeh
rin dış mahallesi olan Samet' e kayıtlı 

olup Vakkaslar, Danişmendlü, Kutlubey
Iü ve Eğricedere adlarını taşıyan dört ce
maate mensuptular. Şehrin nüfusu ise 
2400 civarındaydı ve bunun 100 kadarı
nı yeniden buraya yerleştikleri anlaşılan 
hıristiyanlar teşkil ediyordu. Sarnet hala 
en kalabalık mahalle olma özelliğini sür-

XVI. yüzyı l 

başlannda 

Birgi 
mahallelerini 

ve Bozdağ 
korularını 

gösteren 
bir belge 
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dürüyordu (BA, TD, nr. 87, s. ı 96-205). 
1530'a doğru nüfusu 2000'e inen, an
cak fiziki durumunu koruduğu anlaşı
lan Birgi'de, bu sıralarda çeşitli vakıflar 
tahsis edilen Aydınoğlu Mehmed Bey 
Camii ve Medresesi, Aydınoğlu Isa Bey 
Camii ve Türbesi, Hayreddin Mescidi, 
Kurd Kadı Mescidi, Seferşah Mescidi, Ahi 
Hayreddin Zaviyesi, Silahdar Ahmed Za
viyesi. Abdülkafi Zaviyesi, Hacı Ahmed 
Zaviyesi, Şeyh Muhiddin Zaviyesi, Musli
hiddin Muallimhanesi yer alıyor; ayrıca 
iki hamam, bir kervansaray, mumhane 
ve bezirhane bulunuyordu (BA, TD, nr. 
148, s. 364-369; TD, nr. 166, s. 423-436). 

XVI. yüzyılın son çeyreğine doğru Bir
gi, fiziki yapı ve nüfus bakımından gös
terdiği gelişmenin son noktasına ulaş
mıştı. Altı yeni mahalle (Çelebi Kadı, Hacı 
Sadi Ahmed Mescidi, Abdülkerim Çelebi 
Mescidi, Hacı Abid Mesddi, Hacı Kerim 
Mescidi ve Fatma Bula) kurulmuş ve ma
halle sayısı on sekizi bulmuştu. Nüfusu 
ise 4500 dolayındaydı ve Samet, Hisariçi, 
Sasalu gibi eski mahalleleri yine en kala- . 
balık iskan yerlerini oluşturuyordu. Şeh- · 
rin dış mahalleleri oldukları anlaşılan ye
ni kurulmuş mahalleler arasında Çelebi 



Kadı en kalabalık yerleşme yeriydi (TK, 

TD, nr. 129, s. 74-75). 

Birgi XVII. yüzyılın başlarında bölgede 
hüküm süren karışıklıklardan etkilendi. 
Hatta Birgili olduğu belirtilen Celali Cen
netkarı oğlu kaleye kapanarak etrafa hü
cumlarda bulunmuş, Aydın yöresine ha
kim olmuş, Tire ve Turgutlu'yu zaptet
miş, ancak Manisa ovasında karşılaştığı 
Osmanlı kuwetlerine yenilmiş ve Deniz
li 'ye doğru kaçarken yakalanıp Birgi'ye 
getirilerek burada idam edilmişti (1625) . 
Muhtemelen bu mücadeleler sırasında 
Birgi tahribata uğradı. Nitekim şehir 

bundan sonra uzun süre 1575'teki du
rumuna bile ulaşamadı. 1662'de yapılan 
bir avarız* tahririne göre burada on se
kiz mahalle bulunuyordu; ancak bunla
rın yedisi muhtemelen tahribattan son
ra teşekkül etmiş mahallelerdi. Hisariçi 
mahallesi ortadan kalkmış, Akmescid. 
Manastır, Kutlubeyler, Çürük Baba, De
reli, Çakalderesi, Sitte adlı mahalleler 
ortaya çıkmıştı. Şehrin nüfusu ise 1250 
civarındaydı ve bunun sadece üç hanesi 
gayri müslimdi (BA, MAD, nr. 3032, s. 4-
7, 12-14). Bu tarihten kısa bir süre son
ra Birgi'ye gelen Evliya Çelebi ise bura
nın Bozdağ'ın eteklerinde yer alan, dış 
surları harap olmuş bir kaleye sahip bu
lunduğunu. kale içinde 400 ev, aşağı şe
hirde on sekiz mahalle, yirmi dört cami 
ve mescid, 2600 kadar ev, yedi sıbyan 
mektebi, 200 dükkan, iki han ve bir be
desten olduğunu, halkının başlıca ge
çim kaynağını beyaz iplik dokumacılığı
nın teşkil ettiğini belirtir. Ancak ev sa
yısı hakkında verilen rakam şüphelidir. 
1662'de 1250 kişinin yaşadığı bilindiğine 
göre bu sayı ya yanlış ya da evlerin çogu 
boş olmalıdır. 1677'de yapılan bir baş
ka avarız tahririnde de on sekiz mahal
leden ibaret Birgi'nin yaklaşık 1600 do
layında nüfusa sahip olduğu, 1706'da ise 
nüfusun 1800-1900 dolayında bulundu
ğu anlaşılmaktadır (BA, MAD, nr. 15623, 
s. 5; KK, nr. 2791, vr. 33a.37b, 43a.43b) 

XIX. yüzyılda Birgi, Ödemiş'in önem ka
zanmasıyla giderek onun gölgesinde kal
maya ve bölgedeki ova şehirlerinin geliş
mesiyle de gerilerneye başladı. XIX. yüz
yılın başlarında buraya gelen Ch. Texier, 
pek zarif bir köprü ile iki kısmının bir
birine bağlandığı Birgi'yi rengarenk ev
leriyle ağaçlar ve bahçeler içinde küçük 
ve şirin bir kasaba olarak tarif eder ve 
antik eserlerden hiçbir şey bulunmadığı
nı belirterek büyük caminin kurşun kub
beli olduğunu yazar. 1831'de 5900 ci
varında nüfusu bulunduğu tesbit edilen 

kasaba. en büyük sarsıntıya XX. yüzyılın 
ilk çeyreğinde şahit oldu. 1920'de Bir
gi'yi işgal eden Yum'ın kuwetleri 1922'
de çekilirken şehri ateşe verdiler. Bu
nun sonucu birçok ev yandığı gibi dere
nin doğu yamacındaki mahalleler tama
men ortadan kalktı. Bundan sonra öne
mini iyice kaybeden Birgi, bugün başlı
ca ekonomik faaliyeti ziraatin teşkil et
tiği. Ödemiş' e 7-8 km. mesafede, 1990 
sayımına göre 4435 nüfuslu bir kasaba 
ve bucak merkezidir. 

Aydınoğulları devrinde önemli bir kül
tür merkezi olan Birgi'de meşhur tabip 
Hacı Paşa da bulunmuştu. Birgi bir kül
tür şehri olma özelliğini Osmanlılar za
manında da sürdürdü. Katib Çelebi'nin 
kaydettiğine göre Hoca Ataullah Efendi 
ve Hocazade adlı ilim adamları burada 
yetişmişti. Nitekim Birgi'de doğan Hoca 
Ataullah Ahmed (ö. 1571). Manisa'daki 
şehzadeliği sırasında Il. Selim'in hocalı
ğını yapmış, Birgi ·de de bir darülhadis 
(medrese) tesis etmişti. Hatta bu med
reseye ilk müderris olarak meşhur alim 
Mehmed Efendi (ö . 1573) getirilmiş, ve
fatına kadar ilmi faaliyetlerini sürdür
düğü bu kasabada oturduğu için Birgivl 
lakabıyla şöhret kazanmıştır. Birgi'nin 
tahribattan kurtulan en önemli tarihi 
eseri. Ulucami de denen Mehmed Bey 
Camii ve Türbesi'dir. Türbede Aydınoğ
lu Mehmed Bey'den başka Umur Bey, 
fsa Bey ve Sahadır Bey'e ait mezarlar 
bulunur. Diğer önemli abideleri arasın
da Evliya Çelebi'nin de bahsettiği Der
viş Ağa Camii ile Kurşunlu Camii ve Ka
raoğlu Camii ayaktadır. Ayrıca XVIII. yüz
yıldan kalma Çakırlar'ın Tahir Bey Ko
nağı da sanat değeri yüksek bir tarihi 
eser olarak bugüne ulaşmıştır. 

Birgi'nin merkezi olduğu kaza ise XVI. 
yüzyıl başlarında 106 köy, on üç çiftlik ve 
mezraadan ibaretti ve burada 15-16.000 

Derviş Ağa Camii · Birgi 1 izmir 

BiRGiVl 

kişi yaşıyordu. Kazanın Birgi' den başka 
diğer bir kasabası ise Balyambolu idi. 
Kazada toplam altı cami, dokuz mescid, 
on yedi zaviye. sekiz hamam, 345 vakıf 
dükkan yer alıyordu. 1575'e doğru Birgi 
kazası altmış yedi köye, yedi çiftlik ve 
beş mezraaya sahipti. XVII. yüzyılda ka
za merkez nahiyeden başka Süleyman. 
Bademiye, Şamlıca adlı üç nahiyeye bö
lünmüştü; toplam köy sayısı ise yetmiş 
kadardı. Kaza olmaktan çıktığı XIX. yüz
yılın ikinci yarısında İzmir iline bağlı Öde
miş kazasının bir nahiyesi haline gel
di. Bugün de Ödemiş'in bucağı olan Bir
gi sekiz köye sahip olup toplam nüfusu 
7225'tir (1990) . 
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BİRGİ ULUCAMii 

(bk. ULUCAMİ). 

BİR GM 

(ö. 981/1573) 

Çeşitli sahalarda eser veren 
büyük Türk alimi. 

_j 

_j 

Birgili diye de bilinmektedir. 1 O Cema
ziyelewel 929 (27 Mart 1523) tarihinde 
Balıkesir'de doğdu. Asıl adı Takıyyüddin 

Mehmed'dir. Zaviye mensubu alim ve 
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