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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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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. 



Ortaçağ'da Türkistan'ın en önemli ilim 
ve kültür merkezlerinden biri olan Bu
hara bazı nüfuzlu ailelerin yönetimin
deydi. Burhan ailesinden önce İsmailf ve 
Saffiiri sülalelerinin hüküm sürdüğü şe
hir daha sonra MahbubTier'in eline geç
miştir. 

Buhara ve bütün Maveraünnehir'de 
Hanefi mezhebinin ileri gelenlerine "sadr" 
denilirdi. Hatta Buhara'da Sadr-ı Cihan 
ve Sadr-ı Şeriat lakabını taşıyanlar bile 
vardı. Burhan ailesi ve diğerleri sahip ol
dukları servet ve mülk sayesinde eko
nomik açıdan da güçlü idiler. Ailenin ilk 
reisi hariç diğerleri kaynaklarda hep "şe
hid" unvanıyla anılmaktadır ki bu onla
rın Karahanlılar ve Karahıtaylar tarafın
dan öldürüldüğü şeklinde yorumlanmak
tadır. 

Ailenin ilk reisi "Sadr - ı Kebir Nu'man-ı 
Sani (ikinci EbO Hanife)", "Bahrü' l-ulum ", 
"Burhanü'l-mille ve'd-din" unvan ve la
kaplarıyla tanınan Abdülaziz b. Ömer b. 
Maze daha önce Merv' de oturuyordu. 
495'te (1102) Maveraünnehir'de Kara
hanlı hakimiyetine son veren Selçuklu
lar'ın Horasan Meliki Sencer Merv'i ken
disine merkez yaparak bölgeyi yeniden 
teşkilatlandırdıktan sonra siyasi bakım
dan tehlikeli gördüğü İmam Ebu İshak 
İbrahim es-Saffar'ı Merv'e getirdi; onu 
burada ikamete mecbur etmek suretiy
le bertaraf edince Abdülaziz b. Ömer b. 
Maze'yi "Nu'man -ı Sani" unvanıyla Bu
hara sadrı tayin etti ve onu kız kardeş
lerinden biriyle evlendirdi. Sencer bu 
müdahalesiyle Karaharılı hükümdarları 

ile ulema arasında süregelen anlaşmaz
lığa da son vermiş oluyordu. Abdülaziz 
b. Ömer büyük bir Hanefi fakihi idi. Çağ
daşlarından Zemahşeri onun için bir 
methiye yazmış, büyük Hanefi fıkıh ali
mi Nesefi de kendisini islam hukukun
da otorite kabul etmiştir. Abdülaziz b. 
ömer b. Maze muhtemelen XII. yüzyılın 
ilk çeyreğinde vefat etmiştir. 

Abdülaziz'in yerine oğlu Sadrüşşehid 
Hüsameddin ömer geçti ve Sultan Sen
cer'in Karahıtaylar'a yenildiği Katvan Sa
vaşı'nda (5 Safer 536/ 9 Eylül ı 14 1) öldü
rüldü. Burhan ailesi de Karahıtaylar'a 

tabi oldu. Karahıtaylar bu ailenin ma
nevi nüfuz ve otoritesini tanıdılar ve on
ları kendi temsilcileri olarak kabul et
tiler. Hüsameddin ömer Hanefi fıkhı
na dair birçok eserin müellifi olup bazı
ları şunlardır: el- Va~ıcatü'l-lfüsamiy
ye, cUmdetü'l-tetava, el-Fetava'l-küb-

ra, el -Fetava 'ş - şugra, Şer }ı u Edebi'l
~acJ.i (bk. SADRÜŞŞEHID). Maveraünnehir 
612 ( 1215-16) yılında Harizmşah Alaed
din Muhammed tarafından zaptedilin
ceye kadar Karahıtaylar'ın elinde kaldı. 

Ancak Harizmşah'ın buradaki hakimiye
ti fazla sürmedi ve Buhara 616'da (1220) 
Cengiz Han'a teslim olan ilk şehirlerden 
biri oldu. 

Bu siyasi değişmelere rağmen Burhan 
ailesi dini otoritesini her dönemde mu
hafaza etmiştir. Moğollar'ın ortalığı ka
sıp kavurduğu sıralarda yalnızca dini 
ilimler ve din alimleri gelişme imkanı bu
la biliyordu. Muinülfukara · nın kaydına 

göre (Kitab·ı Mollazade, I, 169) Buhara'da 
"Sadr-ı Cihan" unvanını taşıyan bu reis
ler sarıklı oldukları halde dergahlarına 
taçlılar sığınırdı. Burhan ailesi dini vazi
felerinin ve ilimlerinin yanında büyük 
servete de sahip oldukları için böylesine 
nüfuzluydular ve adeta emir telakki edi
liyorlardı. 

Karahıtaylar. Sadrüşşehid Hüsamed
din Ömer'in yerine kardeşi Tacü 'I-İslam 
(Tacü'd-din) Ebü'I-Mekarim Ahmed b. 
Abdülaziz'i getirdiler ve dini otoritesini 
tasdik ettiler. Nizarni-i Arüzi'ye göre (Çe· 

har Makale, s. 22) Karahıtaylar'ın tayin 
ettiği vali her hususta sadrın talimatına 
uymak zorunda idi. Tacü'I-İslam'ın 551-
559 ( 1156-1163) yılları arasında öldüğü 
tahmin edilmektedir. 

Tacü'I-İslam Ahmed'e yeğeni Muham
med b. Ömer halef oldu. Muhammed 
Buhara'da doğdu ve Karluklar Buhara 
üzerine yürüdüklerinde (553 / ı 158) Bu
hara reisiydi (iA, VI, 268). Devrin şairle
rinden Muhammed b. Ali es-Semerkan
di Karluklar karşısındaki başarısından 

dolayı onu bir şiirinde övmüştür. Muham
med b .. Ömer "Sadrüşşehid", "Melikü'l
ulema", "İmamü'I-Harameyn" gibi unvan 
ve lakaplara sahipti. 

Muhammed'den sonra sadr makamına 
Burhaneddin Mahmud b. Ahmed geçti. 
Hanefi fıkhına dair birçok eserin müelli
fi olan Mahmud'un eserlerinden bazıla
rı şunlardır: el-Mu}zitu'l-Burhani, ~a
l].iretü '1 -tetava, Teümmetü '1- fetava (b k. 

BURHANEDDİN el-BUHARİ). 

Burhaneddin Mahmüd'a Abdülaziz b. 
Muhammed b. Ömer halef oldu (Mufnül· 

fukara, 1, 45) Abdülaziz'in 593'te (11 96-
97) ölümünden sonra yerine ömer b. 
Mes'Od b. Ahmed geçti. Ömer. Avfi'nin 
hacası ve Batı Karaharılı hükümdarları 

IV. İbrahim ve Osman ' ın çağdaşı olup on-
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ların adına şiirler de yazmıştır. "Sadrü' ı
kebir", "Burhanü'l- İslam ", "Ta cü' ı- mil
le ve'd-din" unvan ve lakaplarına sahip 
olan Ömer bu görevini 603 (1206) yılına 
kadar sürdürdü. 

Ömer'den sonra ailenin başına Mu
hammed b. Ahmed geçti. "Burhaneddin 
Sadr-ı Cihan" unvanını taşıyan Muham
med Karahıtaylar adına haraç toplaya
rak hakimiyetini sürdürdü. 1206 yılında 
hacca gitti. Mekke'de hacılara karşı men
fi tavı r ve hareketlerinden dolayı ilgi gör
medi. Çok kibirli olduğundan hacılar ona 
"Sadr- ı Cehennem" adını verdiler (Barth 
old, Türkistan, s. 439-440). Sadr Burha

neddin Muhammed daha sonra Buha
ra'ya geri döndü ve orada bir süre daha 
Hanefiler'in reis ve hatipliğini yaptı. Ön
ceki gibi büyük bir ihtişam içinde yaşa
dı. Kendisinden 6000 fakih maaş alıyor
du. Daha sonra Harizmşah Alaeddin Mu
hammed onu reisiikten azietti ve Ha
rizm'e getirtti. Harizmşah'ın annesi Ter
ken Hatun Moğollar'ın önünden kaçmak 
zorunda kalınca Sadr Muhammed'i, kar
deşi iftihar-ı Cihan ve oğulları Melikü'I
İslam ve Azizü'I-İslam ile birlikte Amu
derya (Ceyhun) nehrine attırdı (ı 220) . 

Muhammed b. Ahmed'den sonra Mu
hammed b. Abdülaziz yaklaşık 617 (1220) 
yılında sadr makamına geçti. "Sadr-ı Ci
han Burhaneddin", "Seyfü'l-mille ve'd
din", " İmamü'I-Harameyn" unvan ve la
kaplarıyla anılıyordu . Avfi'nin Lübdbü'l
elbdb'ı kaleme aldığı sıralarda (6 18/ 

ı 22 ı ı hayatta idi. Bunun dışında hayatı 
hakkında bilgi yoktur. Ta clika fi'l-l].ilaf 
adlı bir eseri vardır. 

Kitab-ı Mollazade'deki şecereye gö
re (1 , 44-45) Burhan ailesinin son sadrı 
"Sadrüşşehid " , "Seyfeddin". "Melikü'l- is
lam", "Ebü'l- Meali" unvan ve lakaplarıy
la bilinen Ahmed b. Muhammed b. Ab
dülaziz'dir (1221-1238) Aslen Buhara'
nın Tarab köyünden olan Mahmud Tara
bi adlı bir esnaf Buhara'da Moğollar'a 
ve Buhara aristokratianna karşı tama
men halka dayalı bir ayaklanma başlat
tı. Hanefi fıkıh alimi Şemseddin Mah
mud b. Ahmed Mahbubi de bu isyanı 

destekliyordu. Tarabi etrafına toplanan 
büyük bir kalabalıkla Buhara'ya girdi. 
Sadrların reisi ihtiyatlı davranarak isya
na karşı çıkmadı. Tarabi Buhara'da ha
kimiyetini kuwetlendirdil(ten sonra Ma
veraünnehir'in en büyük dini rütbesini 
taşıyan Burhan ailesinden Ahmed'in ye
rine Şemseddin ei-Mahbubi'yi sadr ola-
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rak tayin etti (1238). Bundan sonra Bur
han ailesi manevi ve siyasi nüfuzunu kay
betti. Ahmed Karahıtaylar'dan destek 
sağlayarak Buhara'ya tekrar hakim ol
mak istediyse de başarılı olamadı. 636 
( 1238) yılındaki olaylardan sonra Buha
ra'da sadr unvanını taşıyaniara rastlan
ması ise Mahbubi sülalesi sadrları ile il
gili olmalıdır. Çünkü Burhan sülalesinin 
yerine geçen Mahbubi sülalesi sadrla
rında da Burhan ailesine ait bilinen un
van ve la kaplar. görülmektedir. Mahmud 
b. Ahmed el-Mahbubi "Tacü'ş-şeria " di
ye anılırken babası Ahmed b. İbrahim 
"Sadrü'ş-şerfa el-Ewel", tarunu Ubey
dullah b. Mes'ud b. Mahmud da "Sad
rü'ş-şeria es-Sani" olarak tanınmıştır. 
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BURHAN-ı KATI' 
(tki! ot.ı..r.) 

Muhammed Hüseyin 
b. Halef-i Tebrizi'nin yazdığı 
Farsça'dan Farsça'ya sözlük. 

_j 

Güney Hindistan'da kurulan Kutubşa
hTier Devleti sultanlarından Abdullah adı
na 1 062'de ( 1652) kaleme alınmıştır. Söz
lük, Mir Cemaleddin b. Fahreddin-i Şira-
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zi' nin Ferheng -i Cihangiri, Süruri-yi 
Kaşanf'nin Mecma'u'l-Fürs (Ferheng-i 

Sürurf) . Takr-i Evhadf'nin Sürme-i Sü
leymani, Hüseyn-i Ensarf'nin ŞıJ:ıaJ:ıu'l
edviye adlı eserlerine dayanmakla bir
likte bunların dışında başka kaynaklar
dan da faydalanıldığı anlaşılmaktadır. 

İran edebiyatının Hindistan'da gelişti
ği bir dönemde bu edebiyatı anlayabil
mek için sözlük çalışmalarına hız veril
diği görülmektedir. Ancak bu alanda ya
zılan eserler daha çok belirli sayıda ke
limeleri ihtiva ediyordu. Muhammed Hü
seyin b. Halef-i Tebrizi bu eksikliği gi
dermek amacıyla Burhan-ı Kat/ı hazır
ladı. Nitekim o zamana kadar yazılan 
Luğat-i Fürs 2278, Mecma 'u'l-Fürs 
6000, Ferheng- i Cihangiri ise 6950 ke
lime ihtiva ediyordu; buna karşılık Bur
han-ı Kap.' 20.000'i aşkın kelimeyi içi
ne almaktadır. Eser sadece hacim bakı
mından değil tertip bakımından da ön
ce Hindistan'da, daha sonra iran'da bu 
alanda çalışanların büyük ölçüde ilgisini 
çekti. Bundan önceki sözlüklerin bazıla
rında sıralama kelimelerin son harfleri
ne, bazılannda baştan ikinci, bazıların
da ise ilk ve son harfiere göre yapılmış
tı. Burhan-ı ~ap.'da ise kelimeler Fars 
alfabesine göre sıralanmıştır. Ancak Fars
ça'ya has "p" ( Y, ). "ç" ( r ) ve "g" ( ~ ) 
harfleri kelime başlarında belirtildiği hal
de ikinci ve üçüncü harflerde birbirine 
karıştırılmıştır. 

Burhan-ı ~atı' oldukça uzun bir mu
kaddime ile başlar. Burada esere "sağ
lam ve reddi mümkün olmayan delil" an
lamında "Burhan-ı f5,atı '" adı verildiği ifa
de edilir. Daha sonra Deri, Pehlevi, Fars 
dilleri ve Farsça'nın grameriyle ilgili bil
giler ve alfabe sırasına göre kelimeler 
yer alır. Her harf bir bölüm gibi tasar
landığı için bölümler "Goftar" (söz) adıy
la belirtilmiştir. 

Farsça yanında diğer dillerden de ke
lime ihtiva eden sözlükte, başta Arapça 
oldukları belirtilmeden alınan Arapça ke
limeler olmak üzere Türkçe, Süryanice, 
İbranice, Hintçe, Yunanca. Latince, Er
menice, Zend ve Pazend dillerinden ge
len kelimelere de yer verilmiştir. 

Önce Hindistan'da, daha sonra İran 
ve diğer islam ülkelerinde büyük rağ
bet gördüğü yazma nüshalarından an
laşılan Burhan-ı ~ap.'da birtakım ek
siklik ve yanlışlar yer almaktadır. Başka 
sözlüklerde de rastlanan bazı yanlışla

rın Burhan-ı ~iitı'da daha çok olması 
şüphesiz onun hacminin genişliğiyle il-

gilidir. Burhan-ı ~iitı'ın en önemli ek
sikliği -benzeri sözlüklerde olduğu gibi
açıklamalarda örneklere (şevahid) yer ve
rilmemiş olmasıdır. Sözlükte rastlanan 
yaniışiara gelince, bunlar yazarın eski 
Farsça 'yı yeterli derecede bilmemesin
den kaynaklanan hataları, ayrıca Arap
ça kelimeleri Farsça kelimelerle karış

tırması, Farsça'ya geçen Yunanca, Sür~. 

yanice ve Latince kelimelere yanlış ma
na vermesi, bunun yanında şahıs adla
rı, tarih ve coğrafya ile ilgili özel isim
lerdeki hataları ve nihayet faydalandı
ğı yazmalardaki imla yanlışlarından iba
rettir. 

Gördüğü rağbet sebebiyle üzerinde 
çok durulan Burhan-ı Katıc tenkit ko
nusu olmuş, lehinde ve aleyhinde birta
kım eserler yazılmıştır. Bunlar arasında 
Galib Mirza Esedullah Han-ı Dihlevf'nin 
~atı' -ı Burhan, Seyyid Saadet Ali Mir 
Münşf'nin Muhrik-ı Katı' -ı Burhdn, Mir
za Rahim Big~i Mirt~hfnin Satı' -ı Bur~ 
hdn, Aga Ahmed Ali -yi Sirazi'nin Mü' ey
yid-i Burhan ve Eminüddin-i Dihlevf'nin 
~ap.'u1 -~at/ adlı eserleri zikredilebi
lir. Ayrıca Necef Ali Han Dafic -i He?e
yan adıyla MuJ:ıri~-ı ~atı' -ı Burhdn'a, 
Galib de Tig-i Tiz adıyla Mü' eyyid-i 
Burhan ·a reddiyeler yazmışlardır. Sira
ceddin Ali Han Arzu da Burhan-ı Katıc
daki bazı yanlışları Sira cü '1-luga adlı 

eserinde düzeltmiştir. 

Burhan-ı ~ap.'ın yazılışından bir sü
re sonra Muhammed Kerim b. Mehdi Ku
lı-i Tebrizi, eseri gözden geçirerek Bur
han-ı Cami' adıyla yeni bir sözlük mey
dana getirmiştir. Onu takip eden Rıza 
Kulı Han Ferheng- i Encümen- ara- yı 
Naşiri, Muhammed Padş'ah Anendrac, 
J. A. Vullers Lexicon Persico Latinum 
(l-ll. Bonnae 1855-1864). Francis Johnson 
Dictionary Persian, Arabic and English 
(London 1852). F. Steingass A Compre
hensive Persian - English Dictionary 
(London 1892). J. J. P. Desmaison Dic
tionnaire Persan- Français (!-IV. Roma 
ı 908). Ziya Şükun Farsça- Türkçe Lı1gat 
Gencine-i Güttar Ferheng-i Ziya (I

XI. fa si kül. istanbul 1944-1951) adlı eser
lerinde Burhan-ı Kap'dan geniş ölçü
de faydalanmışlardır. 

Birçok baskısı yapılmış olan Burhan-ı 
Katıc (bk Elr., IV. 370). oldukça ayrıntılı 
bir önsöz ve geniş açıklamalarla bir likte 
mükemmel denecek bir biçimde Muham
med Muin tarafından önce dört cilt (Tah
ran I 330 hş . 1 195 ı), daha sonra beş ci lt 
halinde (Tahran I 342 hş ./ 1963) yayımlan

mıştır. 


