
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 
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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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Çeşitli sahalarda eser veren 
büyük Türk alimi. 

_j 
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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 

191 



BiRGiV! 

faziletli bir kişi olan babası Pir Ali Balı
kesir'de müderristi. Balıkesir'in Çay ma
hallesindeki kabri bugün de ziyaret edil
mektedir. Dedesi Balıkesir Kepsut'a bağ
lı Bektaşlar köyünden İskender Efendi'
dir. Annesi ise Meryem Hanım'dır. 

Birgivi ilk tahsilini babasının yanında 
yaptı. Ondan Arapça, mantık ve diğer 
bazı ilimleri okudu. bu arada Kur'an'ı 

da ezberledi. Daha sonra istanbul'a gi
derek Mahmutpaşa mahallesinde Küçük 
Şemseddin Efendi'den ders aldı. Ardın
dan Haseki Medresesi'ne girdi ; dönemin 
tanınmış alimlerinden Ahizade Mehmed 
Efendi'nin ve daha sonra Rumeli kazas
keri olan. Kızıl Molla lakabıyla tanınmış 
Abdurrahman Efendi'nin öğrencisi oldu. 
icazet alarak müderrislik payesini elde 
etti. Ardından Abdurrahman Efendi'nin 
yanına mülazım olup ihtisasını tamam
ladı. Bir süre bazı medreselerde müder
rislik yaptı. Kanuni döneminde hacası 

Abdurrahman Efendi'nin aracılığıyla Edir
ne kassam-ı askerisi olari Birgivi bu gö
revi süresince ders akutmaya devam et
ti. Bu arada camilerde vaaz veriyor, hal
kı Kur'an ve Sünnet'e uymaya davet edi
yordu. Zamanında kabirler üzerine tür
be yapılması, buralarda mum yakılma
sı, ücret karşılığında Kur'an okunması 
gibi bid'atlar ve ayrıca batı! itikadlarla, 
kadılar arasında rüşvetin yaygınlaşma

sı, zengin çocuklarına ücretle ilmi paye
ler verilmesi gibi meşru olmayan uygu
lamalara karşı da mücadele etti. Para 
vakfetmenin . caiz olmadığını savunan 
Birgivi, imam Züfer'in görüşüne ve örfe 
dayanarak bu tür vakıfların cevazına fet
va veren Şeyhülislam Ebüssuud Efendi'
ye ve onunla aynı görüşü paylaşan Kadı 
Bilalzade'ye reddiye olarak İn~ö.?ü'l-hô
likin, !~ö.~ü 'n- na, imin ve ifhômü '1 -
~ö.şırfn ve es - Seyfü'ş-şarim adlı risale
leri yazdı. Ebüssuud'un, esasen daha ön
ceki Osmanlı uleması arasında da tartı
şılan . hatta imam-ı Azam'ın öğrencileri
nin de farklı görüşler ileri sürdükleri bu 
konuda halk arasında fitneye yol açma
ması hususunda Birgivi'ye nasihatta bu
lunduğu ve kendi fetvasına gerekçe ola
rak da hayır işlerinin kesilmesi endişe
sini dile getirdiği rivayet edilmektedir. 

Halkın bid'atları terketmesinden ümi
dini kesen Birgivi istanbul'a gidip Bay
ramiyye tarikatı şeyhi Abdullah Karama
ni'ye intisap ederek inzivaya çekildi. Edir
ne'de kassam-ı askeri Iken aldığı para
ları defter kayıtlarına göre geri vererek 
hak sahiplerinden helallik aldı. Ancak 
müridinin ders ve irşad faaliyetleri için 
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geri dönmesini isteyen Abdullah Kara
mani'nin de tavsiyesi üzerine, Sultan ll. 
Selim'in hacası Birgili Ataullah Efendi'
nin Birgi'de yaptırdığı medreseye mü
derris tayin edildi. ilmi ehliyetiyle kısa 
zamanda meşhur olan Birgivi'den ders 
almak isteyen pek çok talebe ülkenin 
her tarafından buraya akın etmeye baş

ladı. ömrünün geri kalan kısmını Birgi'
de tedris, irşad ve telif faaliyetleriyle ge
çirmiş olması sebebiyle de Birgivi nis
besiyle şöhret buldu. 

Hakkı söylemekten çekinmeyen Bir
givi ömrünün sonlarına doğru tekrar is
tanbul'a giderek Sadrazam Sokullu Meh
med Paşa'ya memleketteki adaletsizlik
lerle mücadele etmesi için tavsiyelerde 
bulunmuştur. Fıkıhta Hanefi, itikadda 
Matüridi olan Birgivi Mehmed Efendi'
nin biyografısinden b.ahseden bütün kay
naklar, onun Osmanlılar döneminde ye
tişmiş seçkin bir alim olması yanında 
dini ve ahlaki şahsiyeti bakımından da 
mükemmel bir insan olduğu belirtir. 
Mehmet Ali Ayni Türk Ahlôkçılan adlı 
eserinde O. 105) ondan. "Ahlakçılarımız 

içinde Birgivi derecesinde mümtaz bir 
simaya nadir tesadüf olunur. Çünkü onun 
dini bilgisi ve bıraktığı eserleri ne kadar 
yüksek ise meslek ve meşrebi de o nis
bette pak, nezih ve metin idi" şeklinde 
söz eder. Özellikle ahlak ve fıkha dair 
eserlerinde klasik görüş ve bilgileri ak
tarması yanında kendi dönemindeki di
ni, ahlaki, sosyal ve siyasi meselelere 
özel bir önem vermesi, bunlarla ilgili şah
si görüşlerini ve tenkitlerini cesaretle 
ortaya koyması onun ilmi şahsiyetinin 
en dikkate değer yönüdür. Eserleri ça
ğının sosyal hayatını ve problemlerini 
yansıtması bakımından da büyük önem 
taşır. 

Birgivi son derece dürüst ve tavizsiz 
bir ilim adamıdır. Nitekim döneminde 
çok yaygın olan anlayışa rağmen hiçbir 
eserini herhangi bir devlet büyüğüne it
haf etmemiş, aksine devlet ileri gelen
leri de dahil olmak üzere her seviyedeki 
yöneticilerde ve görevlilerde gördüğü 

kusurları cesaretle tenkit etmiştir. Özel
likle memuriyetleriı'ı rüşvet karşılığı sa
tılması, kadı lar, muhtesibler ve diğer gö
revlilerin rüşvet almaları, ehli olmayan
lara ilmi ve idari rütbeler verilmesi, bu 
yüzden cehaletin yaygınlaşması ile her 
türlü bid'at ve hurafe Birgivi'nin şiddet
le karşı çıktığı hususlardır (mesela bk. et
Tarfk:atü'l-Mu~ammediyye, s. 72, 92, 182, 
215-216, 219; Şerhu 'l·e~adfşi'l-erba<rn, s: 
1-4). Birgivi'nin, bazı haksız menfaatlar 

elde ettiği, görevliler nezdinde nüfuz 
sağlayarak devlet işlerine karıştığı ge
rekçesiyle. ll. Selim'in hacası olduğu için 
"Hace-i Sultanr· diye şöhret bulan tanın
mış alim Ataullah Efendi'yi bile ikaz et
mesi (bk. Ahmet Turan Arslan, s. 81), onun 
dürüstlük ve cesaretinin ilginç bir örne
ğidir. 

Birgivi, kendisi de Bayramiyye mün
tesibi olmakla birlikte zamanında Sünni 
esaslardan sapmış ve bid'atlar ihdas et
miş olan bazı tasawuf erbabını da eleş
tirmekten geri durmarnış, hatta bir kı
sım mutasawıfların bid'at ve aşırılıkla

rını ortaya koyup tenkit etmek üzere el
~avlü'l- vasft beyne'l-ifrat ve't- tefrft 
adlı bir de risale yazmış olması yüzün
den tasawuf düşmanı olmakla itharn 
edilmişse de bu iddia isabetsiz görül~ 
müştür. Nitekim et- Taril!-atü'l-Mu]J.am
mediyye'nin şarihlerinden ünlü muta
sawıf Abdülgani en-Nablusi (ö 1143/ 
1731 ). Birgivi'nin Ehl- i sünnet esasları
na bağlı tasawuf büyüklerini değil ta
sawuf adına bir yığın bid'at ve hurafe 
ortaya çıkaran sözde mutasawıfları ten
kit ettiğini belirtir (~1-fjadfk:atü 'n-nediy

ye, ı. 155). Esasen onun et-Taril!-atü'l
Muhammediyye 'yi telif ederken Gaz
zali'nin İ.IJ.ya, ü c ulı1mi'd-din'inden çok 
geniş ölçüde faydalanmış olması da Sün
ni tasawufa bağlılığının açık bir delili
dir. öte yandan öğrencilerinden Akşe
hirli Hocazade Abdünnasır tarafından 
yazılan ve Kuşadalı Ahmed Efendi 'nin 
Tercüme-i Evrad-ı Birgiviyye adıyla 

Türkçe'ye çevirdiği, Birgivi'nin yirmi dört 
saatlik hayat kesitini anlatan bir risale
de de onun çok yoğun bir dini ve tasav
vufi hayat yaşadığı görülmektedir. Bu
nunla birlikte Birgivi birçok Osmanlı ule
masından farklı olarak sosyal gelişme
leri de tenkitçi bir yaklaşımla takip et
miştir. Nitekim daha sonraki birçok Os
manlı ilim ve devlet adamının, impara
torluğun içine düştüğü gerilemenin bün
yevi sebepleri olarak gösterdiği ve baş
ta devlet adamları, ulema, mutasawıf
lar gibi seçkin zümreler olmak üzere 
toplumun çeşitli kesimlerinde hissedi
len olumsuz sosyal ve ahlaki gelişmeleri 
ve bunların dağuracağı tehlikeli sonuç
ları Birgivi'nin daha o zamandan görme
si, kendi dönemindeki Osmanlı uleması 
içinde sosyal gelişmeleri takip eden az 
sayıdaki münewerlerden biri olduğunu 
gösterir. Başta et- Tari~atü'l-Mu.IJ.am
mediyye olmak üzere eserlerinin her 
devirde büyük ilgi görmesi de ilmi dira
yeti yanında dürüst. basiretli, cesur ve 



sosyal problemler karşısında sorumlu
luk duygusu taşıyan bir kişilik sahibi ol
masının sonucu şeklinde değerlendiril

melidir. 
Birgivi, başta el- cA varnil ve İzhar ol

mak üzere Arap grameri konusunda ka
leme aldığı eserlerle de İslam ilimleri ala
nında büyük bir hizmet ifa etmiş ve hak
lı olarak yaygın bir şöhrete kavuşmuş

tur. İslam dininin iki ana kaynağını oluş
turan Kur 'an ve Sünnet' in dili olan ve 
ayrıca İslam medeniyetinin müşterek li
sanı haline gelen Arapça'nın Arap olma
yan müslüman milletler tarafından öğ
renilebilmesi için büyük gayretierin sar
fedildiği bilinmektedir. ilmi Arapça ' nın 
öğrenilmesinde onun gramerinin bilin
mesinin büyük payı bulunduğu da şüp

hesizdir. Birgivi de, ana kuralların öğ 

renciler tarafından ezberlenmesi gele
neğine uyarak kaleme aldığı el - cA varnil 
r isalesinden başka onun şerhi durumun
daki İzhdr ' ı telif etmiştir. Sağlam bir ter
tibe ve özlü bilgilere sahip olmanın ya
nında çeşitli nahiv kaidelerinin örnekler
le açıklanması sırasında pedagojik esas
lar ihtiva eden cümlelerin kaydedilmesi 
bu iki esere büyük itibar kazandırm ış , 

asırlar boyu Arapça 'nın öğrenilmesinde 

vazgeçilmez eserler listesindeki yerleri
ni korumalarını sağlamıştır. Şüphe yok 
ki söz konusu kitapların bu derece iti
bar görmesinde Birgivi'nin ilim ve din 
hayatındaki güçlü şahsiyetinin de önem
li bir payı olmuştur. 

Birgivi 981 yılı Cemaziyelewel ayında 
(Eylül 1573) bir istanbul seyahati sıra
sında vebaya yakalanarak hicri yıla göre 
elli iki yaşında vefat etti ve Birgi'ye ge
tirilerek burada defnedildi. 

Eserleri. İlmi açıdan önemlerine göre 
Arap dili grameri, ahlak-tasawuf, fıkıh, 
akaid, tefsir-kıraat, hadis gibi sahalar
da çoğu Arapça, birkaçı da Türkçe olmak 
üzere tesbit edilebilm iş altmışa yakın 

eserinin başlıcaları şunlardır : 

A) Gramer. 1. el- cAvamil. Nahiv ilmi
ne dair Arapça küçük bir risale olup el
cAvamilü 'l- cedfde diye de bilinmekte
dir. İlki İstanbul'da (1234) olmak üzere 
çeşitli yer ve zamanlarda kırk civarında 
baskısı yapılmıştır. Eser Süleyman b. 
Ahmed, Hüseyin b. Ahmed Zeynizade 
(Ta c lfk:u'(.fevaçlıl) , Kuşadalı İsmet Ah
med ve Mustafa b. İbrahim ( Tuf:ıfetü ' l · 
il] van ) tarafından şerhedilm iş , bu şerh
Iere de muhtelif haşiyeler yazılmıştır. 2. 
İ?hiirü'l-esrar • . Nahivle ilgili Arapça bir 
eser olup ilki istanbul'da (ı 219) olmak 
üzere çeşitli yer ve zamanlarda kırkı aş-

kın baskısı yapılmıştır. Ayrıca birçok şerh 
ve haşiyesi vardır. En meşhuru Adalı Şeyh 

Mustafa ' nın hazırladığı , bu sebeple Ada
lı diye tanınan ve birçok defa basılan 
Neta 'icü'l-eikdr adlı şerhtir. 3. İm ca
nü 'l- en~ar. Arap grameriyle ilgili meş
hur el-Maksud'un şerhi olup 9S2'de 
( 1545) telif edilmiştir. İlki Bulak'ta (ı 207) 
olmak üzere on beşten fazla baskısı ya
pılmıştır. 4. Kiiayetü 'l-mübtedf (İstan
bul ı 289. ı 300, 1302, 1303). Sarf ilmine 
dair Arapça bir eserdir. Süleyman Sırri 
tarafından Kiiayetü 'l-müntehf if şer]Ji 
Ki tayeti 'l-mübtedf (İstanbul 13 12) ve 
Kuşadalı Ahmed tarafından cİnayetü 'l 
mübtegi ( İ s tanbul ı 284) adıyla şerhedil

miştir. s. İmtiJ:ıanü 'l- e~kiya' (i stanbul 
1270, ı21ı . 1305, 1309, 13 1 I) Nahivle il
gili Arapça bir eser olup İbnü'l- Hacib 
el-Mısri'nin el-Kaii ye'sinin Kadi Beyza
vi tarafından yapılan Lübbü 'l -elbdb if 
c ilmi'l-i c rab adlı muhtasarının şerhidir. 

Eser Tarık Muhtar el -Melici tarafından 
tahkik edilmiştir (bas ılmamış doktora te
zi, 141 0/ 1989, Kahire Üniversitesi, Darü' l
ulüm Fakültesi). Eser üzerinde Adalı Şeyh 

Mustafa 'nın lfaşiyetü Adalı cale'l-İm
tiJ:ıan adlı bir haşiyesi vardı r. 6. ŞerJ:ı u '1-
Emşile. Müellifinin belli olmadığına dair 
yaygın kanaatin aksine Brockelmann'ın 
bir Vatikan el yazmasına dayanarak Bir
givi'ye ait olduğunu söylediği Arapça el
Emşiletü '1- iailiyye 'nin yine Birgivi ta
rafından yapılmış şerhidir. 

B) Ahlak -Tasawuf. 1. et-Taril,<atü'l-Mu
J:ıammediyye• . Din. ahlak ve tasawuf ko
nularıyla ilgili çok tanınmış Arapça bir 
eserdir. İlki İstanbul'da (ı 260) olmak üze
re on beşi aşkın baskısı vardır. Ayrıca 
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pek çok şerhi ve Türkçe tercümesi yapıl

mıştır. 2. Cila' ü 1-~ulUb. Tasawufla il
gili bir r isale olup 7 Zilhicce 971'de ( 17 
Temmuz 1564) tamamlanmıştır. İshak b. 
Hasan ez- Zencani (Ziya' ü'l -kulüb) ve 
Abdüsselam el-Kayseri ( Şifa'ü'l-kulüb) 

tarafından şerhedilmiştir. 

C) Fıkıh. 1. Vasiyetname•. Risale-i Bir
givf diye de bilinmektedir. Derli toplu 
Türkçe bir ilmihal kitabıdır. İlki istanbul'
da (1 2 ı 8) olmak üzere on civarında bas
kısı yapılmıştır. 2. es-Seyiü'ş-şarim if 
cademi cevazi va~fi 'l-men~ül ve'd-de
rahim. Para ve menkulün vakfedilmesi
ni caiz gören Ebüssuüd 'a reddiye ola
rak kaleme alınmış olup 9 Zilkade 979'
da (24 Mart 1572) tamamlanmış Arapça 
bir eserdir. 3. !~a~ü 'n-na 'imin ve iihd
mü'l- kasırfn. Para karşılığında Kur 'an 
okumanın ve para vakfetmenin caiz ol
madığına dair bir eser olup 972 Şewali
nin ortasında ( Mayıs 1565) bitirilmişti r. 

4. İnkii?ü '1- hdlikfn. Para vakfetmenin 
aleyhinde bir başka risale olup 967 Zil
kadesinin sonunda (Ağustos 1560) ta
mamlanmıştır. Eserin bizzat müellif ta
rafından yapılmış Türkçe bir tercümesi 
de vardır. s. Mu caddilü 'ş-salat. Nama
zın ta'dil-i erkanı ile ilgili olup 97S'te 
( 1567 -68) tamamlanmıştır. N iğdeli Mü
sa b. Ahmed (Muvaiiıhu 'l-Mu caddil ), İs
mail Efendi, Güzelhisari, Ebü'l- Hasan 
Muhammed b. Abdurrahman es-Senedi 
(Menhelü'l -hüdat ) ve Ebü Bekir el-Erzu
rümi tarafından şerhedilmişti r. 6. Zuh
rü 'l-müte ' ehhilfn ve'n-nisa ' if t~c;f_ 
fi'l -athdr ve'd-dima'. Kadınların ay hal
leriyle ilgili bir r isale olup 979'da ( 1571 -
72) yazılmıştı r. Eser üzerinde bizzat mü-
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ellifin Zddü '1 -mütezevvicin adlı şerh i 
yanında İshak b. Hasan ez- Zencanf'nin 
de bir şerhi vardır. 

D) Akaid. 1. AJ:ıvd1ü etfdli'1-müslimin. 
Müslüman çocukların ahiretteki duru
mu ile ilgili bir risaledir. 2. Ziydretü '1-
~ubur (son yedi risale ile Cila'ü'l-~ulab 
adlı eser, müellifin diğer bazı risaleleriyle 
birlikte bir külliyat halinde basılmıştır, İs
tanbul I 280). 

E) Tefsir-Kıraat. 1. Tefsiru sureti'1-Ba
kara. Bakara süresinin yarısına kadar 
yapılmış bir tefsir olup daha çok dil ku
ralları He ilgili açıklamalarıyla dikkati 
çekmektedir. Beyzavf tefsirinden daha 
üstün olduğu iddia edilmekteyse de on
dan daha muhtasar ve daha az meşhur
dur. Eser Yaşar Düzenli tarafından tah
kik edilmiştir (basılmamış yüksek lisans 
tezi, İstanbul 1989, Marmara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü). 2. ed-Dürrü1-
yetim. Tecvidle ilgili iki varaklık bir ri
sale olup 974 Cemaziyeleweli başında 
(Kasım 1566) telif edilmiştir. Eskicizade'
nin (ö 1243/ 1827-28) yaptığı tercüme 
(Tercüme-i Dürr-i Yetım) ve tecvide dair 
diğer bazı risalelerle birlikte basılmıştır 
(İstanbul1253, 1280; İzmir 1301). Eser biz
zat müellifi tarafından şerhedilmiştir. 

F) Hadis. 1. Risd1e fi usuli'l-hadiş. Kü
çük fakat oldukça değerli bir r isaledir. 
Eser Davüd-i Karsi tarafından şerhedil
miş (İstanbul1272, 1288, 1289, 1293, 1314), 
bu şerh üzerine de Mustafa Şevket Efen
di (ö. 1292/1875) ve Yüsuf b. Osman Har
pütf (ö 1292/ 1875) birer haşiye yazmış
lardır. Davüd-i Karsi'nin şerhive Ahmed 
Ziyaeddin Gümüşhanevf'nin Rdmuzü1-
eJ:ıddiş, Gard 'ibü'l - eJ:ıddiş'iyle birlik
te çeşitli baskıları yapılan eser (İstanbul 
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1275, 1288, 1314, 1326; Bulak 1303) Sadık 
Cihan tarafından tercüme edilmiştir (bk. 
bi bl.). 2. el-Erba 'un. İbadetlere dair kırk 
hadisi ihtiva etmekte olup Şerhu1-eJ:ıd
dişi'l-erba 'in adıyla bir de şerhi vardır. 
İlk sekiz hadisi müellifin kendisi, diğer
lerini ise Mehmed Akkirmanf (ö . 1174/ 
1760) şerhetmiştir (Tunus 1295; İstanbul 
1289, 1316, 1321, 1323). Muhtemelen her 
ikisinin de "inneme'I-a'malü bi'n-niyyat" 
hadisiyle başlaması sebebiyle Brockel
ınann yanlış olarak bu eseri Nevevi'nin 
el-Erba 'in'inin şerhleri arasında zikret
miştir (GAL Suppl., ı. 683; ll, 674). Eser 
Mustafa Cem'f tarafından Burhdnü'l
müttakin Tercüme-i Hadis-i Erbain 
adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (İstanbul 

1290). 3. Kitdbü'l-lmdn ve'l-istiJ:ısdn 
(Atıf Efendi Ktp., nr. 596- 597) 

Nihai Atsız, İsmihan Sultan Kütüpha
nesi'nde (nr. 424) kayıtlı nüshasının so
nunda telif veya istinsah tarihi olarak 
Birgivf'nin doğumundan on altı yıl önce
sine rastlayan 913 ( 1507-1508) yılının 

verilmesinden hareketle Sıhdh-ı Ace
miyye adlı Farsça-Türkçe sözlüğün, Ka
tib Çelebi (Keşfü'?·?unün, ll , 1074) ve 
Brockelmann (GAL, ll, 586; Suppl., ll, 657) 
tarafından yanlışlıkla Birgivf'ye isnat edil
diğini ileri sürmektedir. Birgivf'ye Rav
zatü'l-cenndt fi usuli'l-i'tikiid adlı bir 
eser daha nisbet edilirse de Mahmud 
Esad Efendi (Seydişehrf) tarafından ter
cüme edilerek yayımianmış olan (İstan

bul 1305) bu eser aslında Bosnalı Hasan 
Kan Akhisarf'nin telifidir (Birgivf'nin eser
leriyle ilgili daha geniş bilgi ve ayrıca yaz
ma nüshalar için bk. Nihai Atsız, İstan

bul Kütüphanelerine Göre Birgili Mehmet 

Efendi Bibliyografyası; GAL, Il. 583-586; 
Suppl., ll, 654-658). 

Birgivi'nin 
Kitabü'l·lman 
ve 'l-istiJ:ısiin 

adlı eserinin 
ll. cildinin 
unvan sayfası ile 
son sayfası 
(Atıf Efendi 

Ktp., nr. 597) 
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Medine'de 
Kuba Mescidi yanında 

Hz. Peygamber'in mührünün 
düşüp kaybolduğu kuyu. _1 

Kuba Mescidi'nin batı tarafında, Medi
ne'ye 3 km. uzaklıktadır. Eris adlı bir ya
hudiye ait bahçede bulunduğu için bu 
adla anılmıştır. Hz. Peygamber Kuba 


