
BURÇ 

arasında bağ kurulduğu da görülmek
tedir. Sünbüle (Başak) burcu. "Burc-ı hO
şe" olarak anılan bu burca beyitlerde 
" hOşe-i çarh" ve "hOşe-i sipihr" şeklin
de rastlanır. Cedy (Oğlak) burcu. " Burc-ı 

buzgale" diye de adlandırılan bu burç, 
"nahs-ı ekber" olan Zühal'in hanesi ol
duğundan çoğunlukla bu gezegenle bir
likte anılır. Yedinci felekte ve gezegen
lerin en üstünde bulunduğu için "pas
ban" (gözcü) olarak vasıflandırılır ve bek
çilerin yüksek kulelerde (burç) bulunma
sına dayanan çeşitli hayaller içinde yer 
alır. Delv (Kova) burcu. "Delv-i sipihr" ola
rak da anılan bu burcun kelime mana
sından hareketle su ve kuyu ile ilgisini 
ön plana çıkaran özelliklerinden bahse
dilir. HOt (Balık) burcu. " Burc-ı mahi" de
nilen bu burç "hOt-i felek" şeklinde de 
geçer. Kejdüm (Akrep) burcu. Ay Akrep 
burcunda iken sefere çıktimaması ge
rektiğine inanıldığından yanak ve saç 
ay ve akrebe benzetilerek sevgilinin ka
pısından ayrılınama bahanesi olarak ile
ri sürülür. Kavs (Yay) burcu. "Burc - ı ke
man" veya "hane-i keman" da denilen 
ve kaş için müşebbehün bih olarak zik
redilen bu burç, çoğunlukla divan ede
biyatında Zühre'den sonra en çok adı 
geçen bir gezegen olan müşteri ve ok 
kelimeleriyle birlikte anılır. Mizan (Tera
zi) burcu. Zühre gezegeninin hanesi ol
duğundan onunla birlikte anılır. 

Hamel, Esed, Kavs burçlarına "burc-ı 
ateşi" (ateş); Cevza, Mizan ve Delv'e 
"burc-ı badi" (hava); Sevr, Sünbüle ve 
Cedy'e "burc-ı haki (toprak); Seretan, Ak
reb ve HOt'a "burc-ı abi" (su) denilir. Bu 

şekildeki adlandırmalarla dört unsurun 
(anasır-ı erbaa) burçlarla münasebeti be
lirtilmiş ve tabiatiarına işaret edilmiş 

olur. "'Burc - ı çihil-sale" Hz. Adem'i, burc - ı 

Mesih ise sekizinci feleği sembolize eder. 
Yerleri belli ve sabit olduğu için burçlar 
felekte şehirleri de temsil ederler. Me
sela "burc-ı evliya" terkibi Bağdat şeh
rini anlatır. 
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BURDUR 

Akdeniz bölgesinin 
Göller yöresinde şehir ve 

bu şehrin merkez olduğu il. 
_j 

Burdur şehri. kendi adıyla anılan gö
lün güneydoğu kıyısında bu göle ulaşan 
Kurna deresi üzerinde, deniz seviyesin
den 940-1030 m. yükseklikte meyilli bir 
yüzeyde kurulmuştur. 

Şehir, Ege kıyılarını ve Anadolu'nun iç 
kesimlerini Akdeniz kıyılarında Antalya'-
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ya bağlayan ve her dönemde önemini 
korumuş olan yolun üzerinde bulunur. 
Ayrıca İzmir - Eğridir demiryolu üzerin
deki Baladız (günümüzdeki adı Gümüş

gün) istasyonundan ayrılan bir şube hat
tı da Burdur'da sona erer. 

Burdur şehri yakınlarında yapılmış olan 
arkeolajik kazılar. bu yörede yerleşme
nin çok eski tarihlere indiğini göster
mektedir. Mesela Burdur'un 15 km. gü
neyindeki Kuruçay höyüğünde yapılan 
kazılarda (Refik Duru, s. ı 2) milattan ön
ce 6500'e kadar inen bulgular elde edil
diği gibi Burdur'un 35 km. güneybatı

sındaki Hacılar'da yapılan kazılarda da 
buradaki bir yerleşmenin milattan önce 
VII. bin yılın başlarına kadar indiği tes
bit edilmiştir. Fakat bunlar Burdur şeh
riyle ilgisi olmayan yerleşmelerdir. Şeh
rin bugün kapladığı alan içinde de de
miryolu istasyonu civarındaki höyükte 
Erken Bronz Çağı'na ait prehistorik yer
leşmeler tesbit edilmiştir. Burdur'un gü
nümüzde bulunduğu yere kurulmadan 
önce birkaç defa yer değiştirmiş olma
sı muhtemeldir. İlk çağlarda bu çevre
de yer alan Limnombria (göl şehri) adlı 

bir şehrin günümüzdeki Burdur'a göre 
göl kıyısına daha yakın bir kesimde ol
duğu bilinmektedir. Bu şehir o dönem
de Pisidya adı verilen ve aşağı yukarı 

günümüzdeki Göller Yöresi'ne tekabül 
eden yörenin sınırları içerisinde bulunu
yordu. O dönemde Burdur'u içine alan 
Pisidya bölgesi daha sonra komşuları 

olan Hitit, Frigya ve Lidya devletlerine 
tabi oldu. Lidyalılar'ın VI. yüzyılda Pers-



ler'e yenilmesi ve Anadolu'da Pers ha
kimiyetinin yayılması üzerine Burdur ve 
çevresi de Pers idaresi altına alındı. Bü
yük İskender'in Anadolu'da Pers idare
sine son vermesi üzerine İskender' in, 
daha sonra da onun mirasçılarından Se
levkoslar' ın egemenliğine girdi. Bir sü
re de Bergama Krallığı'nın sınırları içe
risinde kalan Burdur ve çevresi bu kral
lığın sona erişinden sonra Roma haki
miyetine sokuldu; 395 'te Roma İmpa
ratorluğu'nun ikiye ayrılması üzerine de 
Doğu Roma (Bizans) toprakları içerisin
de kaldı. Bizans döneminde Burdur'un 
yerinde bulunan şehir Polydorion ismini 
taşıyordu ki şehrin bugünkü adı bura
dan gelmektedir. Bugün yöre halkının 

ağzındaki Buldur telaffuzu ise bu Orta
çağ şehrinin adını daha çok yansıtmak

tadır. 

Malazgirt Savaşı ' ndan (ı 07 ı) sonra 
Türkmen akınları Burdur çevresine de 
ulaştı ve Türk dönemi Burdur'unun te
melleri bugünkü şehre göre daha alçak
ta olan, fakat İlkçağ'ın Limnombria'sı 
kadar da göle yakın olmayan ve günü
müzde Hamam Bendi denilen mevkide 
atıldı. Buraya yerleşen ve şimdiki Uluca
mi'nin bulunduğu yeri de Alanpazarı 

olarak adlandırıp bir pazar yeri şeklin
de kullanan Türkler, ilk yerleştikleri ye
rin sıtmalık olduğunu ve zaman zaman 
da seliere maruz kaldığını görerek da
ha yükseklere ve Alanpazarı'nın bulun
duğu tepenin yamaçlarına yerleştiler. 

Bu şekilde Burdur şehri adını verdiği göl
den biraz daha uzaklaşmış oldu. 

XIV. yüzyıl başlarında bu yörede ku
rulmuş olan Hamidoğuilan Beyliği Bur
dur'u da egemenliği altına aldı. Burdur 
bu sırada Hamidoğuilan Beyliği'nin Eğir
dir (Eğrid ir ) kolunun sınırları içerisinde 
bulunuyordu. Hamidoğuilan Beyliği'nin 

Burdur'dan 
bir görünüş 

kurucusu Dündar Bey 700'de (1300) 
Burdur'da bugün Ulucami adıyla bilinen 
camiyi yaptırarak şehrin bu merkez et
rafında gelişmesini sağladı. Böylece şe
hir daha yüksek bir kesimde (Ulucami'nin 
bulunduğu yerde irtifa ıo25 metredir) ge
lişmiş oldu. Beylik kuruluşundan sonra 
İlhanlı hakimiyetini tanıdığı halde İlhan
lılar'ın Anadolu valisi Timurtaş Dündar 
Bey'in üzerine yürüyerek Göller yöresi
nin büyük bir kesimiyle beraber Burdur'u 
da zaptetti ( 1324). İlhanlılar'ın bu yöre
deki hakimiyeti 1327'ye kadar sürdü. 
Daha sonra Dündar Bey'in oğullarından 
Mısır'da bulunan İshak Çelebi Anadolu'ya 
geçerek 1328'de beyliğin idaresini tek
rar eline geçirdi ve vaktiyle Timurtaş'ın 
zaptettiği yerler arasında bulunan Bur
dur'u da geri aldı. Bir yıl kadar sonra 
Antalya'dan Burdur'a gelen Arap seyya
hı İbn Battüta, günümüzde hiçbir izi kal
mamış olan Burdur Kalesi'ni tasvir ede
rek çevresinin bağlık bahçelik olduğunu 
söyler ve tabii güzelliklerini anlatır. Ha
midoğulları, İlhanlı tehlikesi atlatıldık-

Ulucami ve içinden bir görünüş - Burdur 

BURDUR 

tan sonra beyliğin başka şehir ve kasa
balarında olduğu gibi Burdur'da da ye
niden imar faaliyetine giriştiler. Bu ara
da Muzafferüddin Mustafa Bey zamanın
da Ulucami civarında Muzafferiye Med
resesi inşa edildi (745 / ı344) ve şehrin 
çarşısı da Ulucami ile Muzafferiye Med
resesi'nin bulunduğu yüksek kesimde 
gelişti. 

1391 'de Yıldırım Bayezid'in Hamido
ğuilan Beyliği'ni Osmanlı topraklarına 

katması üzerine Burdur da Osmanlı ida
resine girmiş oldu. 

Burdur Osmanlı idaresinde önceleri 
Anadolu eyaJetinin Hamid (merkezi ı s

parta) sancağına bağlı bir kazanın mer
kezi idi ve küçük bir kasaba durumun
daydı. 1478'deki bir tahrir*den Burdur'
da biri hıristiyan mahallesi olmak üzere 
dört mahallenin mevcut olduğu anlaşıl
maktadır. Üç müslüman mahallesi Ca
mi, Burcu Mescidi ve Yeni Mescid adla
rını taşıyordu. Bunların en büyüğü Cami 
mahallesi idi. XVI. yüzyılın başında mey
dana gelen ve Osmanlı tarihlerinde "Şey
tankulu" olarak da geçen Şahkulu Baba 
Tekeli İsyanı 'nda ( 15 ı ı) Burdur şehri de 
zarar gördü. isyancılar şehirde tahribat 
yaptıkları gibi şehrin kadısını ve bir kı
sım halkı da katlettiler. 

Burdur XVI. yüzyılda "Suhte isyanları" 
adı verilen isyanlardan da etkilenmiştir. 
Yüzyılın sonuna doğru bu isyanlar öne
mini yitirmeye başlayınca bu defa Celali 
ayaklanmaları Burdur ve çevresine za
rar vermeye başladı. Bu isyanlara rağ
men Burdur'un XVI. yüzyılda bir önceki 
yüzyıla göre büyüdüğü anlaşılmaktadır. 
1 522 tarihli bir defterdeki bilgilere gö
re şehirdeki hane sayısı 238 idi. Bu sı

ralarda da Cami mahallesi 113 hane ile 
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BURDUR 

en büyük mahalle durumundaydı. Aynı 
yüzyılın ikinci yarısına ait 1 S68 tarihli bir 
defterdeki bilgilere göre şehrin daha faz
la büyüdüğü, ha_ne sayısının 379'a çık
tığı, eski mahallelere ilaveten Debbağ
hane, Mehmed Kethüda, Demir Mescidi, 
Karagöz Mescidi, Nürullah Çelebi Mes
cidi adlarında mahalleler kurulduğu an
laşılmaktadır. Bu mahallelerden birinin 
adının Debbağhane (günümüzde Tabak
hane mahallesi) olması, bu dönemde de
ri iş lemedliğinin şehirde ekonomik bir 
faaliyet olarak devam ettiğini göster
mektedir. 

XVI. yüzyılda Hamid sancağı içinde
ki on altı pazar yerinden biri de Burdur 
idi. Bu da şehrin çevresi için bir ticaret 
merkezi durumunda olduğunu gösterir. 
1 S22' de 6290 akçe olan pazar vergisi 
nin (bac-i bazarı 1S68'de 9990 akçeye 
çıkmış olması, ayrıca şehrin bütün vergi 
gelirlerinin 26.490 akçeden ( 1478) 36.000 
akçeye ( 1568) yükselmesi, Burdur'un bir 
asırdan kısa bir süre içindeki büyüme
sinin ve ticari hayatının gelişmesinin bir 
sonucudur. 

XVliL yüzyılın başlarından itibaren Ba
tılı seyyahlar Burdur'u da ziyaret etmeye 
başlamışlardır. Bu arada 1706 ve 1714'
te olmak üzere buraya iki defa gelmiş 
olan Fransız seyyahı P. Lucas, Burdur'da 
kendi açısından dikkate değer birşey 
görmediğini söylemektedir. 

XVliL yüzyılın sonlarına doğru Osman
lı idaresinin Burdur'da kültür müesse
selerine önem verdiği ve bu arada kü
tüphaneler de yaptı rdığı görülmektedir. 
Mesela Sultan lll. Mustafa döneminde 
(1 757-1774) Derviş Mehmed Paşa bura
da bir kütüphane yaptırmış, L Abdülha
mid dönemi (1774- 1789) sadrazamların
dan Halil Hamid Paşa da Burdur'a bir 
baŞka kütüphane daha kazandırmıştır. 
XVliL yüzyılın sonlarında Osmanlı idari 
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Saat kulesi · 

Burdur 

teşkilatındaki değişiklikler sonrasında 

yeni has*lar teşkil edilirken ortaya çı
kan Tirkemiş hassı Burdur'u da içine alı
yordu. Daha sonra Tirkemiş hassı ayrı 
bir feriklik haline getirilmiştir (1 836). XIX. 
yüzyılın başlarında lL Mahmud dönemin
de (1808-1839) Burdur'da Şeyh Mustafa 
Efendi Kütüphanesi adıyla bir kütüpha
ne daha açılmıştır. 

XIX. yüzyılın ilk yarısında İngiliz sey
yahı F. V. J. Arundell, iki defa ( 1826 ve 
1833) Burdur'u ziyaret etmiş, fakat da
ha çok İlkçağ tarihi meseleleriyle ilgilen
diği için Burdur'a dair fazla bilgi verme
miştir. 

XIX. yüzyılda yapılan iç:tari değişiklik
lerle geniş alanlı sancaklar parçalanıp 
küçük alanlı sancaklar haline getirilince 
Hamid sancağı da parçalara ayrıldı ve 
bunun bir kesimini de Burdur sancağı 
oluşturdu. Bu yeni sancak Konya vilaye
tine bağlı bulunuyordu ve merkezi de 
Burdur şehri idi. Bu idari değişiklikten 
sonra Konya Valisi Tevfik Paşa 1830'da 
Burdur' da bir saat kulesi inşa ettirdi. 
XIX. yüzyılın sonlarına doğru Burdur 
önemli bir yangın felaketi geçirdi. 1884'
teki bu yangında çarşının büyük kısmı 
ve bu arada 1 SO ev yandı. Bu yüzyıla ait 
çeşitli kaynaklar Burdur şehrinin çevre
sinde çeşitli tahıl, baklagiller ve meyve
ler yetiştiğini, gül bahçelerinin yaygın 
olduğunu ve şehirde bunlardan gülyağı 
çıkaran yağhaneler bulunduğunu kay
dederler. Mesela 130S tarihli Konya Vi
lô.yeti Salnamesi bu yağhaneterin sayı
sını yedi olarak, vermektedir. Aynı kaynak 
o sıralarda şehirde S213 ev, 648 dük
kan, altı değirmen, otuz dört debbağha

ne. dört han, altı hamam ve yirmi dört 
cami bulunduğunu ilave eder. Bu salna
menin neşrinden sonraki bir tarihte yö
reyi ziyaret eden Vital Cuinet de aşağı 
yukarı aynı bilgileri tekrarlayarak Bur
dur şehrinde on dört cami, altı tekke, 
on bir medrese, bir Rum kilisesi, bir Er
meni kilisesi, altı hamam ve dört han 
bulunduğunu söyler; ayrıca Burdur'da 
yünlü ve pamuklu dokumalar ile halı üre
timinin önemli olduğunu ve alaca adı ve
rilen pamuk! u dokumalarının ün kazan
dığını ilave eder. 

3 Ekim 1914'te meydana gelen şid-
. detli bir deprem sonucunda Burdur'da 
tahminen 1 SOO'den fazla insan hayatını 
kaybetmiş, evlerin üçte ikisi tamamen 
yıkılmış, geri kalanlar ise kullanılmaya
cak hale gelmiştir. Şehrin başta Uluca-

mi olmak üzere Şeyh Sinan, Kara Senir, 
Divan Baba, Saden, Hecin Dede, Çakmak, 
Taş, Selimoğlu, Gazi ve Ağı! camileri ile 
saat kulesi bu depremde tamamen yı
kılmış ve daha sonraki tarihlerde yeni
den yapılmışlardır. Bu deprem şehrin 

ekonomik ve ticari yönden geri kalma
sına da sebep olmuştur. Tamamen yıkı
lan şehri imar etmek için Avusturya'dan 
şehireilik uzmanları getirilerek şehrin 

imar planı yaptınımıştır (19 ı 5 ı . Depre
min arkasından gelen kısa süreli İtalyan 
işgali ( 1919- ı 92 1) ve daha sonra 1923'te 
2SO dükkanı tamamen yok eden yangın 
yüzünden Cumhuriyet döneminin başın
da Burdur küçük ve nüfusu az bir yer 
haline gelmişti. Bu dönemde sancaklar 
vilayet haline dönüşürken Burdur da ye
ni teşkil edilen vilayetin merkezi oldu. 

Cumhuriyet'in başlarında yapılan ilk 
nüfus sayımına göre (1 927) şehirde 12.848 
kişi yaşıyordu. 191 S'te yaptırılmış olan 
imar planı Cumhuriyet döneminde de 

. 1948'e kadar uygulanmıştır. Bu plana 
göre şehrin merkezi kesiminde önemli 
değişiklikler olmuş, Ulucami'nin etrafın
daki yolların tanıimiyle eski ana cadde
lerin hemen hepsinin şehrin merkezinde
ki çarşıda birleşmesi sağlanmıştır. 1936'
da İzmir- Eğridir üzerindeki Baladız İs
tasyonu'ndan ayrılan 24 kilometrelik bir 
demiryolu hattının Burdur'a ulaşması 

üzerine de şehir merkezi ile istasyonu 
birleştiren SOO metrelik bulvar açılmış

tır. Bütün bu gelişmelere rağmen şeh
rin nüfusunda fazla bir artış olmamış, 
hatta 1940-1945 arasındaki dönemde bi
raz da gerileme göstermiş (l 940'ta 14.603, 
ı945' te 14.377 nüfus) ve 19SS sayımına 
kadar da 1 S.OOO nüfusu aşamamıştır. 
Bu dönemde şehir halkının geleneksel 
işlerinden olan gülyağcılık ve halıcılıkta 

da gerileme görülmüştür. 

1949'dan itibaren yeni bir imar planı 
uygulanmasına girişilmiş, şehir meyilli 

Selimoğ l u 

Camii · 

Burdur 



yamaçların önündeki düzlüklerde yayıl
maya başlamış, bu arada 1954'te temeli 
atılan şeker fabrikasının 7 Eylül 1955'te 
üretime geçmesiyle şehir nüfusunda art
ma olmuş, 1955'te 18.719, 1960'ta da 
25.271 nüfusa ulaşmıştır. 1950-1960 ara
sındaki dönemde şehir alan olarak da 
hızla büyümüş, kuzeybatıda Bahçeliev
ler, kuzeydoğuda da Yeni Mahalle adın 

da iki yeni mahalle kurulmuştur. 1949'
da uygulamaya konulan yeni imar pla
nı 1959'da bir tashih gördükten sonra 
1969'a kadar uygulanmıştır. 

Burdur şehri 12 Mayıs 1971 ·de bir 
deprem felaketine daha uğradı. Bu dep
remde şehirde yirmi altı kişi öldü, şeh
rin Kuma deresine yakın olan gevşek 
satıhlı kesimlerindeki mahallelerinde bü
yük hasar oldu. Bu arada bazı binaların, 
oldukları yerde zemine 1-2 m. kadar sap
landıkları. bunun sonucunda da birin
ci katlarının gözden kaybolduğu dikkati 
çekti. Depremden sonra 1971 'de yeni bir 
imar planı uygulamasına geçildi (ve bu 
plan 1978'de yeniden ele alındı) . Günü
müzde yirmi mahalleden oluşan Burdur 
şehrinde idari merkez Ulucami çevresiyle 
Cumhuriyet alanı ve bu alana açılan yol
lar üzerindedir. İş merkezi de Ulucami 
çevresinden Gazi caddesine doğru yayıl
maktadır. Şehirde şeker fabrikasından 

başka et kombinası ile süt fabri kası ve 
çeşitli gıda sanayiine ait fabrikalarla son 
yıllarda faaliyeti duran traktör fabrikası 
öteki önemli sanayi kuruluşlarıdır. Şeh
rin nüfusundaki artış 1960'tan sonra da 
devam ederek 1970'te 32.746'ya, 1980'
de 44.630'a, 198S'te 53.995'e ve 1990 
sayımının sonuçlarına göre de 56.432'ye 
yükselmiştir. 

Şehirdeki başlıca tarihi eserler ara
sında Ulucami, Şeyh Sinan Camii, Kara 
Senir Camii, Saden Camii, Divan Baba 
Camii, Mustafa Hoca Camii, Hecin Ca
mii, Taş Cami, Selimoğlu Camii, Ağı! Ca
mii bulunmaktadır. Bu yapılar çeşitli dep
remlerde yıkıldıktan sonra yeniden ya
pıldıklarından orüinal durumlarını koru
yamamışlardır. Çoğunun üzerindeki ki
tabelerde de 1914 depreminden sonraki 
onarım tarihleri verilmiş olup ilk yapılış
Iarına ait kitabeler bulunmamaktadır. 

Diyanet İşleri Başkanlığı· na ait 1991 
yılı istatistiklerine göre Burdur'da il ve 
ilçe merkezlerinde 123, kasaba ve köy
lerde de 311 olmak üzere toplam 434 
cami bulunmaktadır. Burdur il merke
zindeki cami sayısı ise ellidir. 

Burdur şehrinin merkez olduğu il An
talya, Muğla, Denizli, Afyon ve Isparta 
illeriyle çevrilmiştir. Merkez ilçeden baş
ka Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, 

Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Te
fenni ve Yeşilova adlarında on ilçeye ve 
on üç bucağa ayrılmıştır : sınırları içeri
sinde 203 köy bulunmaktadır. 6887 km 2 

genişliğindeki Burdur ilinin 1990 sayı

mına göre nüfusu 254.889, nüfus yoğun
luğu ise 37 idi. 
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liJ METiN TuNcEL 

1 
BURGOS 

1 

Kırklareli'ne bağlı ilçelerden 
Lüleburgaz'ın eski adı 

(bk. LÜLEBURGAZ). 
L _j 

1 
BURGÜSİYYE 

1 

( :<;_fe _). i ) 

Necdiriyye kelamcılarından 
Burgüs lakabıyla tanınan 

Muhammed b. İsa'nın 
fikirlerini benimseyenlere verilen ad 

L 
(bk. NECCARİYYE). 

_j 

L 

BURHAN 

BURHAN 
( .:ı~,.r.ll ) 

Doğruluğunda şüphe bulunmayan ve 
zaruri bilgi getiren kesin delil ; 
mantıktaki beş sanattan biri. 

_j 

Arapça· da "berraklaştırmak, açıklığa 

kavuşturmak; delil getirmek" anlamın
daki "b-r-h" ( •..r. ) kökünden türediği ka
bul edilir. Kur'an-ı Kerim'de "hak ile ba
tılı birbirinden ayıran kesin delil" kar
şılığında kullanılır (bk el-Bakara 2/ 1 1 1; 
el-Enbiya 21 / 24; el-Mü'minun 23/117). 
Kur'an'da, Allah'ın apaçık delilleri olma
ları itibariyle Hz. Muhammed'e (en-Nisa 
4/ 174), Hz. Musa'nın asası ve yine onun 
elinin bir meşale gibi parlaması (yed-i 
beyza) mucizelerine (el-Kasas 28/ 32) bur
han adı verilir. Bunların dışında bazı mü
fessirler Kur'an'ın bir adının da "Burhan" 
olduğunu kabul ederler (İbnü' l -CevzT, ll, 
264). Kur'an-ı Kerim'de, Hz. Peygamber 
ile tartışan yahudilerden ve Allah'la bir
likte başka ilahiara da tapan müşrik ve 
putperestlerden bu konudaki iddialarını 
ispatlayacak burhanlar istendiği bildiril
mektedir. Bu açıklamalarla burhanın, bü
tün şüpheleri ortadan kaldıracak açık
lıkta ve itirazlara yer bırakmayacak ke
sinlikte bir delil olduğuna işa ret edilmiş, 
dolayısıyla bir iddianın kabul veya red
dedilmesi bu şekilde bir ispata bağlan
mıştır. Buna göre burhanda esas olan, 
ihtiva ettiği bilginin doğru olmasıdır. Bel
li mantık kalıpları uygulanarak doğrulu
ğu ispatlanamayan bilgi burhan haline 
gelmez. Bazı hadislerde de burhan aynı 
manada kullanılmış , ayrıca sadakaya, 
verenin imanına delil olması itibariyle 
burhan adı verilmiştir (İbnü'I-Esir. en
f'iihtiye, "burhan" md.) İslam'ın ilk devir
lerinde fakihler burhanı "fıkhi kıyas ve 
kesin delil" anlamında kullanmışlardır. 

Onlara göre burhan hak ile batılı , doğru 

ile yaniışı ayırt eden delildir. 

İslam dünyasında burhanın bir kıyas 
türü ve ispat metodu olarak mantık, fel
sefe, kelam ve usaı-i fıkıhta kullanılma

sı, Aristo'nun Organon adlı sekiz kitap
tan oluşan mantık külliyatının Analyti
ca Posteriara (İkinci Analitikler) başlıklı 

dördüncü kitabının X. yüzyılda Ebü Bişr 
Matta b. Yunus tarafından Arapça'ya çev
rilmesiyle yaygınlaşmıştır. İslam düşü
nürlerinin Andlıltılkd eş -şdniye, et-Tah
lflü'ş - şdni, el-Burhdn gibi adlarla tanıt
tıktan bu eseri Kindi ve Farabi özet {ih-
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