
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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BURHAN 

tisar) haline getirmişlerdir. Farabi Orga
non 'un bu kısmını mantığın en önemli 
bölümü sayar. Ona göreel-Burhan 'dan 
önceki üç kitap (Kategoriler, Önerme/er 

ve Birinci Analitik/er) bunun girişi mahi
yetindedir. Kesin bilgi vermesi dolayı

sıyla burhan ilimierin ilmi, hikmetlerin 
hikmetidir. 

Organon 'un son beş kitabının ana 
konuları olan burhan, cedel, safsata, hi
tabet ve şiiri "beş sanat" diye adlandı
ran (bk. FarabT. s. 28) islam mantıkçıları 
bütün kıyas türlerinin bu beş alanda uy
gulandığını ve bunlar içinde tartışmasız 
kesin bilgi veren tek kıyas türünün bur
han olduğunu belirtmişlerdir. Buna gö
re burhan, öncüileri yaklniyyattan (kesin 
bilgiler) oluşan kıyastır. İbn Sina yaklniy
yatı eweliyyat (aksiyomlar). tecribiyyat 
(deney verileri) ve mahsQsat (duyu verileri) 
şeklinde göstermiştir (bk. ZARÜRİYYAT). 

Burhan kesin öncüllerden oluştuğu ve 
bütün bilgiler için en güvenilir delil sa
yıldığı için mu'temed diye de adlandırıl
mıştır. Burhanın öncüileri zarurl ve be
dihl (aksiom. apaçık bilgi) önermeler ola
bileceği gibi bu önermelerden düşünüp 
taşınarak çıkarılmış bilgiler de olabilir. 
Sonraki mantıkçılar bunların ilkine bur
han-ı vicdani (burhan-ı kabli. apriorik de
lil), ikincisine de burhan-ı nazari demiş
lerdir. Tecrübl verilere dayananlara bur
han- ı tecrübi. hem aklf hem tecrübl so
nuçlardan teşekkül edenlere burhan-ı 

mahlüt adı verilir. Farabi. ister bir dü
şüncenin doğruluğunu ispat etmek için, 
ister yanlışlığını göstermek için olsun 
burhanın mutlaka kesin bilgi verdiğini , 

zıddının doğru olmayacağını ve bu bilgi
lerden asla şüphe edilemeyeceğini belir
tir (İf:ışa' ü'l· <u/üm, s. 21) İbn Sina onun 
bu görüşünü teyit ederek burhanı "ke
sin bilgi elde etmek için doğruluğu ke
sin önermelerden yapılan kıyas" diye ta
rif eder (en-Necat, s. 126). GazzalT'nin ta
rifi ise şöyledir: "Hakiki burhan doğru
luğu devamlı olan, değişikliğe uğraması 
imkansız bulunan ve kesin bilgi meyda
na getiren delildir" (Mtyaru'lcilm, s. 187). 
Mantıkta burhanın esasını, bir kıyasta 
neticenin ispat edilmesini sağlayan orta 
terim teşkil eder. Bir düşüncenin doğ
ruluğunu ispat etmek için yapılan kı

yasta öncü! ile sonucu birbirine bağla
yan orta terim olduğu için bu terim biz
zat delilin kendisi kabul edilmiştir. 

islam mantıkçıları burhanı delilden 
ayırarak onu delilden daha özel bir ma
nada kullanmışlardır. Buna göre mut-
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lak burhanda orta terimin, büyük öncü! 
ile küçük öncü! arasındaki münasebetin 
yani sonuçtaki hükmün "illet"i olması 
gerekir. Bununla birlikte orta terim bu 
münasebetin hem zihindeki hem de re
alitedeki illeti olursa buna burhan - ı !im
mi. sadece zihindeki illeti olursa buna 
da burhan-ı inni denir. Mesela, "Bu adam 
öksürüyor- Her öksüren hastadır- Şu hal
de bu adam da hastadır" şeklindeki bir 
kıyas formunda "öksürme" (orta t erim). 
sonuçtaki hükmün hem zihnl hem de 
harici illetidir; yani öksürme hem zihnen 
adamın hasta olduğuna hükmedilmesi
ni sağlamakta, hükmün illeti olmakta, 
hem de hastalığın haricen de vuku bul
duğunu göstermektedir. 

Eğer bir kıyas formunda orta terim 
sonucun realitede varlığının illeti olma
yıp sadece zihnen bir hüküm verilmesi
ne sebep teşkil ediyorsa buna burhan-ı 
innl denir. Mesela, "Her veremli olan ök
sürür - Bu adam veremlidir - Şu halde bu 
adam da öksürür" şeklindeki bir kıyas
ta adamın öksürüp öksürmediği görü
nür bir olay olarak bilinmiyor, yani orta 
terim (veremli olma) sonucu gerçek bir 
olay olarak doğurmuyor; sadece zihnen 
sonuca delalet ediyor. Bu sebeple fıkıh 
usulünde burhan-ı limmlye kıyas-ı illet, 
burhan-ı inniye kıyas-ı delalet de denil
miştir. Ayrıca bazı mantıkçılar illetten 
ma'IQle yani sebepten sonuca götüren 
kıyasa burhan-ı limml, sonuçtan sebe
be götüren kıyasa da burhan-ı innl adı
nı vermişlerdir. 

Burhan-ı limml ve burhan-ı innl Avru
pa skolastik felsefesinde argument ap
riori ve argument aposteriori adlarıyla 
bilinir. Mantık ve felsefedeki bu tasnifi 
esas alan bazı kelamcı ve filozoflar Kur'an 
delillerinin burhanl olmadığını, aksine 
geniş halk kitlelerine hitap eden zannl 
ve hatabi (iknaT) karakter taşıdığını ileri 
sürmüşlerse de bu konuda dayandıkla

rı kesin deliller yoktur; sadece felsefi 
kültürün tesiriyle bu kanaate varmış
lardır. 

İlk ve Ortaçağ felsefesinde sadece ak
lın verilerine dayanan deliilere burhan 
adı verilirken modern felsefede hem ak
II hem tecrübl deliilere burhan denilmek
tedir. Çağdaş felsefe burhanın en mü
kemmel şekli olarak burhan-ı riyaziyi 
kabul etmektedir. Bu da iki türlüdür: So
nuçlardan hareketle ispat edilmesi iste
nen hükümlere varılarak elde edilen de
lile burhan-ı tahlili. hükümlerden sonuç
lara giderek yapılan delile de burhan-ı 

terkibi denilir. Burhan-ı riyazi, burhan-ı 
limml ve inniye benzemekle birlikte tec
rübi karakteri bulunan bir delildir. Tec
rübl ilimlerde tahlil bir varlığı unsurları
na ve vasıflarına ayırmak, terkip de bir 
varlığın unsurlarını ve vasıflarını bir ara
ya getirmektir (İzmirli, s. 13-14). 

Burhanın bir başka çeşidi de bir fik
rin doğruluğunu, zıddının yanlışlığını is
patlamak suretiyle ortaya koyma yönte
midir ki buna burhan-ı hulfi ( burhan - ı 

nakz) adı verilir. Doğrudan doğruya ön
cüllerden hareket edilerek ispatlanma
dığı için buna "vasıtalı burhan" da de
nilir (bunların dışında kelam ilminin de
ğişik konularını ispat etmekte kullanılan 

burhan-ı temanu ', burhan-ı tevarüd için 
bk. VAHDANiYYET; burhan- ı tatbik, burhan-ı 
tezayüf, burhan- ı a rşi için bk. TESELSÜL; 

burhan-ı muvazat, burhan - ı selbl. burhan-ı 
infisal , burhan-ı sülleml, burhan-ı türsT, 
burhan-ı müsamete için bk. HUDÜS). 
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liJ YusuF ŞEvKi YAvuz 

BURHAN AİLESİ 
( .:ılıı_, Jl) 

Buhara'da V-VII. (XI-XIII.) 
yüzyıllarda Sadr unvanıyla hüküm süren 

ve Hanefi fukahasının 

L 

en önde gelen temsilcileri olan 
bir ulema ailesi. 

Hz. Ömer'in soyundan geldiği rivayet 
edilen aile, fertlerinin hepsi "Burhanü'd
dln" veya· "Burhanü'l-mille ve' d-din" taka
bını aldığı için Burhan ailesi (Burhanoğul
ları ) adıyla meşhur olmuştur. 


