
rini bugüne ulaştırmasıyla dikkati çek
mektedir. İbnü' ı- Cü b bal' nin el -Eb va b, 
Eş' ari'nin Ecvibetü '1-mesa, ili '1-Basriy
ye, Bakıllanf' nin, et- Takrib ve '1- irşad, 
el - Uşulü'l-kebir, el-Usulü'ş-şagir, el 
Mul!.ni' ii usuli'l-fıkh, Mesa'ilü'l-uşul 
ve Kadi Abdülcebbar'ın Şerhu'l - 'Umed 
adlı eserleri günümüze kadar ulaşma
dığı halde müelliflerinin belirli fikirleri 
el-Burhan vasıtasıyla bugüne intikal et
miştir. 

Taceddin es-Sübki, ihtiva ettiği birçok 
müşkül meseleden dolayı "lugzü' ı - üm
me" (ümmetin bilmecesi, muammas ı) adı

nı verdiği ve önceki fakihler taklit edil
meden farklı bir üslupla yazılmış oldu
ğunu belirttiği el-Burhôn'ın , Şafiiler'in 

iftihar edecekleri eserlerden biri olma
sına rağmen onu şerhetmeye istekli ol
mamalarını ve pek az yerde ondan söz 
etmelerini garip karşılar. Gerçekten de 
Cüveyni'nin talebesi Gazzali'nin el-Müs
taşfa'sı elden ele dolaşırken el-Burhan 
pek rağbet görmemiştir. Üzerinde yapı
lan birkaç şerh de özellikle bazı görüş-

. lerinin tenkidi için yazılmış olup Maliki 
fakihleri tarafından kaleme alınmıştır. 

. Sübki' nin belirttiğine göre esere fazla 
rağbet gösterilmemesinin ve tenkide uğ
ramasının asıl sebebi, Cüveyni'nin Eş'a
ri ve Şafii'ye muhalefet etmesi, istislah* 

ei·Burhiin tr u.şa/i'l ·fıf!:h 'ı n ilk sayfası 
(TSMK, III. Ahmed, nr. 1321) 
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ve mesalihu' l-mürsele* gibi konularda 
İmam Malik'i tenkit etmesi ve bu sıra
da kullandığı üslüp olmalıdır. EbQ Ha
nife'ye karşı ağır ifadeler kullanmış ol
ması da bu sebepler arasında sayılabi
lir. Abdülazim ed- Dib ise Sübki' nin bu 
kanaatine katılmamakta, gerek Eş'ari'
ye gerekse İmam Malik'e cevap verilen 
noktaları gözden geçirdiğini, bunların 

hiçbirinde Sübki'nin kullanıldığını belirt
tiği üslüba rastlamadığını söylemekte
dir. el- Burhan 'ın daha az tanınan bir 
eser olarak kalmasını da müellifin diğer 
eserlerinin daha çok tutulmasına , bil
hassa o asrın bir özelliği olarak kelam 
kitaplarının revaç bulması sebebiyle mü
ellifin kelamla ilgili kitaplarının daha çok 
rağbet görmesine bağlamaktadır. el
Burhan'ın anlaşılmasındaki güçlükler ve 
Gazzalfnin el-Müstaşfa adlı eserinin da
ha çok dikkat çekmiş olması da birer 
sebep olarak zikredilebilir. Bütün bunla
ra rağmen İbn Haldün el - Burhan'ı, el
Müstaşfa ve Ebü'l-Hüseyin el-Basrfnin 
el-Mu 'temed adlı kitabı ile birlikte ke
lamcıların metoduna göre yazılmış en 
önemli usül-i fıkıh eserleri arasında zik
reder. 

el-Burhan üzerine yazılan şerhler şöy
le sıralanabilir: 1. Muhammed b. Ali el
Mazeri (ö 536/ 1141 ı . lta}Ju'l-ma}Jşul 
min Burhani'l- uşul. Tamamlanmamış 

olan bu şerhin bir nüshası Medine'de Hi
zanetü Ribati Seyyidina Osman Kütüp
hanesi'nde mevcuttur. 2. Ebü'l -Hasan Ali 
b. İsmail es-Sanhaci el-Ebyari (ö 616/ 

1219), et-Taf:ı.lPl!. ve'l-beyan fi şerJ:ıi'l
Burhan. el-Burhan'ın neşrinde bu şer
hin İstanbul Murad Molla Kütüphane
si'ndeki nüshasından (nr. 679) istifade 
edilmiş olup ikinci cildinin bir nüshası 
da Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndedir 
(Veliyyüddin Efendi, nr. 963). Bunlardan 
başka şerhin bir nüshası Rabat el-Hiza
netü'l -Melekiyye'de (nr. 9654). diğer bir 
nüshası ise Hollanda Brill Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (GAL Suppl., 1, 673). 
3. Ebü Yahya Zekeriyya b. Yahya eş-Şe
rif el-Hüseyni, Kifayetü talibi'l-beyan 
Şerhu'l-Burhan. Bu eserde daha önce
ki iki şerh birleştirilmiş olup üçüncü ve 
son bölümleri bir cilt halinde Fas Kara
viyyin Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 624 ; 

eski fihrist nr. umumi 1397, hususi 19). 641 
( 1243-44) yılında Mağrib hattıyla istin
sah edilen eser 1 58 varaktan ibarettir. 
Yalnız ikinci bölümüne ait Endülüs hat
tıyla yazılmış bir nüsha Raşidiye ' de el
Hizanetü ·ı- Hamziyye Kütüphanesi· nde 
(nr. 35) mevcut olup başında bablarına 
göre düzenlenmiş bir de fihrist bulun-

BURHANEDDİN el-BUHAR! 

maktadır. 4. Şafii alimlerden Ebü'l-Feth 
Takiyyüddin Muzaffer b. Abdullah b. Ali 
el-Mısrfnin (ö. 612 / 1215) el-Burhan üze
rine yaptığı haşiye Mektebetü'l-Metha
fi'l-lraki'de mevcuttur (nr. 996. 167 say
fa) 

el -Burhan Abdülazim ed-Dib tarafın
dan tahkik edilerek iki cilt halinde ya
yımlanmıştır (Devha 1399). 
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BURiiANEDDİN AHMED 

(bk. KADI BURHANEDDİN). 

BURHANEDDİN·i ANEVI 
( -s_,;T ._:r...ıll.;,~ ) 

Anadolu Selçuklu Hükümdan 
I. İzzeddin Keykavus'a 

(1210- 1220) takdim ettiği _ 
Enisü'l-kulub adlı eseriyle tanınan 

alim ve şair 
(bk. ENİSÜ'I-KULÜB) . 

BURHANEDDİN el-BUHARI 
( ->_;~1 ._:r.:.ıl.:ı!.ı...r. ) 

Burhanüddln (Burhanü'ş-Şerla) 
Mahmud b. Ahmed b. Abdilazlz 

el -Buhar! el- M erginani 
(ö. 616 / 1219) 

Hanefi müctehid ve alimi. 

_j 

_j 

_j 

Karahanlılar'ın hakimiyetindeki Buha
ra'da XI-XIII. yüzyıllarda hüküm süren 
ve birçok alim yetiştiren Türkistanlı Bur
han ailesine (Al-i Burhan) mensuptur. Ba
bası Sadrüşşehid Taceddin Ahmed, de
desi Burhaneddin el-Kebir Abdülaziz b. 
Ömer, amcası Sadrüşşehid Hüsameddin 
ömer b. Abdülaziz ve oğlu Sadrülislam 
Tahir b. Mahr:füd da devirlerinin önde 
gelen alimlerindendir. Ailenin üyeleri 
"sadr'.' unvanıyla anılırlar. Dedesi Abdü-
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BURHANEDDİN el- BUHART 

!aziz b. Ömer' i 495'te (1 ıo ı- ı ı 02) Buha
ra başkadılığına tayin eden Selçuklu 
Sultanı Sencer'in ilk defa ona sadr un
vanını da verdiği kaynaklarda belirtil
mektedir. 

Burhaneddin ei-Buhari Merginan'da 
doğdu . Hayatı ile ilgili kaynaklarda birbi
rinden farklı bilgiler verilmektedir. Bağ
ctatlı İsmail Paşa (Hediyyetü 'l- 'ari{fn, ll , 
404) ile onu Sadrüşşehid Ömer b. Abdü
laziz'in tarunu gibi gösteren Brockelmann 
(GAL, I, 464) 551 'de (1156) doğduğunu 
ve 616'da (1219) vefat ettiğini kayde
derler. Katib Çelebi de (Keşfü '?- ·zunan, I, 
344, 823 ; ll , 1619) 616'da öldüğünü ~öy
!erken Ömer Nasuhi Bilmen (Kamı..is, I, 

341) onun 544 'ten (1149) sonra vefat 
ettiğini ileri sürer. Burhaneddin'in ismi 
bazı kaynaklarda Muhammed olarak da 
geçmektedir (Kureşi, III , 42 ; Leknevi, s. 
206) İbnü'I-Esir' in 603 ( 1206) yılında hac
ca gittiğini kaydettiği (el-Kamil, XI I, 257) 
Burhaneddin Muhammed b. Ahmed b. 
Abdülaziz'in bu zat olması ihtimali, Bur
haneddin ' in 1219 olarak verilen vefat 
tarihini desteklemektedir. Fakat Barth
old Mahmud ve Muhammed'i iki ayrı şa
hıs gibi zikretmektedir (İA, ll, 840) Bur
haneddin'in oğlu Tahir b. Mahmud 'un 

· ölümü ile ilgili olarak bazı kaynaklarda 

el-Muhrta'l -BurMni'nin ilk sayfası 
(Süleymaniye Ktp., Damad lbrahim, nr. 656) 
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verilen (liahu'l-meknan, ll , 155; Hediyye

tü ' l -'ari{fn, I, 430; Kehhale, V, 39; Kavakcı , 

s. 68) 504 (1110) tarihi de izahı güç bir 
durum arzetmektedir. Bu husustaki ka
rışıklık, aynı dönemde yaşamış Burha
neddin lakabıyla tanınan birçok alimin 

. varlığı ve başkalarının da el -Muf:ıit adıy
la kitap telif etmelerinden kaynaklan
mış olmalıdır. 

Burhaneddin ei-Buhari babasından 

ve dedesi tarafından kurulan çok sayı
da ilim adamının yetiştiği medresenin 
meşhur hocalarından ders okudu. Bazı 
kaynaklarda amcası Ömer b. Abdülazfz'
den de (ö 536/ 11 41 ı ders a ldığı kay
dedilmekteyse de (LeknevT, s. 205) 1156 
yılında doğduğu kabul edilirse bunun 
mümkün olmadığı anlaşılır. Ayrıca Buha
ra ve Semerkant başta olmak üzere çe
şitli şehirlere gidip devrin ileri gelen 
alimleriyle görüştü , onlardan ders aldı. 
Özellikle fıkıh sahasında devrinde otori
te idi. İbn Kemal onu "mesailde mücte
hid" kabul eder. Başta oğlu Sadrülislam 
Tahir b. Mahmud olmak üzere birçok ilim 
adamı yetiştirdi, müftülük ve kadılık yap
tı. Talebeleri arasında, dedesi Burhaned
din ei-Kebir'in talebesi olan Kadihan 
Hasan b. Mansur'un da (ö. 592 / 1196) sa
yılması (Hasan Ma'sümT, V 14, s. 67) doğ
ru değildir. 

Eserleri. 1. el-M uJ:ıit. el-M uJ:ıitü '1- k e
bir, el-Muhitü'l-Burhani ve el -Muhi
tü'l-Burhdcl . fi1-fı~hi'n-Nu 'mani oİa
rak da bilinir. imam Muhammed'in Ha
nefi mezhebinde zahirü'r-rivaye* diye 
bilinen altı kitabındaki meseleleri bir 
araya toplamış, bunlara nadirü'r-riva
ye* ve vakıat* kitaplarında geçen mese
lelerle babasından öğrendiğ i tamamlayıcı 

bilgileri de eklemiştir. Eserin müellifinin 
Burhaneddin ei-Kebir olduğunu zanne
denler ve bu eseri Burhanülislam Radıy

yüddin es -Serahsfnin el-Muf:ıit'i ile ka
rıştıranlar da olmuştur. Tarih araştırma
ları açısından da değerli bilgiler ihtiva 
eden eserde bulunan ve Karahanlı Hü
kümdarı İbrahim Tamgaç Han'a ait olan 
vakfiye Z. V. Togan tarafından neşre ha
zırlanmıştır (Kavakcı, s. 109. 110) Eserin 
Süleymaniye Kütüphanesi'nde birçok yaz
ma nüshası bulunmaktadır (mesela bk. 
Girullah, nr. 852-854, 856-858, 860-862; 
Dama d İbrahim Paşa, nr. 656; Fatih, nr. 
2110-21 18; Yozgat, nr. 215-22 1) . 2. '?al]i
retü '1- te tava. e~- '?al]ire ve e~ - '?a.l]ire
tü1-Burhaniyye diye de bilinen eser el 
MuJ:ıit'in özeti mahiyetinde olup Süley
maniye Kütüphanesi'nde birçok yazma 
nüshası vardır (mesela bk. Carullah. nr. 

649, 650, 65 1 ; Damad İbrahim Paşa, nr. 
692; Fatih, nr. 2308-23 1 O, 23 1 l-23 17 ; Sü
leymaniye nr. 648; Yenicami, nr. 613-618). 
3. Tetimmetü '1- te tava. Amcası Ömer b. 
AbdülazTz muhtelif konulardaki çeşitli 

görüşleri ve fetvaları bir araya toplam ış , 

fakat bunları bir düzene koyamadan şe
hid edilmişti. Bunlar daha sonra Burha
neddin ei-Buhari tarafından düzenlene
rek kitap haline getirilmiş ve esere her 
konuyla ilgili yeni meseleler de ilave edil
miştir (Süleymaniye Ktp. , Fatih , nr. 2278, 
2279 ; Carullah, nr. 915 ; Mihrişah Sultan, 
nr. 103; Yenicami, nr. 597; Turhan H. Sul
tan, nr. 165). 4. el -Veciz ti'l-tetava (Sü
leymaniye Ktp., Carullah, nr. 96 1; Hamidi
ye, nr. 615 ; Hekimoğlu , nr. 432, Fatih, nr. 
2209) s. Nisabü'l-tu~ahd, (Süleymani
ye Ktp ., Damad İ brahim Paşa, nr. 733; Ye
ni cami, nr. 674). 

Kaynaklarda adları geçen diğer başlıca 
eserleri de şunlardır : Şerf:ıu 'l- Cami 'i'ş
şwjlr, Şerf:ıu1-Cami 'i'l-kebir, Şerhu 'z
Ziyadat, el-Fetava, el- Va~ 'at, et-Tec
ridü'l-Burhdni, et - Tarf~atü 'l-Burhd

niyye. 

?:atırreta'l - fetaua'nın ilk sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp. , SU!eyman!ye, nr. 648) 
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BURHANEDDİN-i GARİB 

( '-:--;...}- .:r.ı . ..ıl i.:, IA>__,., ) 

Muhammed b. Nasıridd!n 
Mahmud el -Hansev! 

(ö. 738 / 1337) 

Hindistanlı tanınmış sil.fi. 
_j 

654'te (1256) Doğu Pencap'ta Hansf'
de doğdu . Hayatının ilk yıllarını burada 
geçirdi; daha sonra Delhi'ye giderek za
manın alimlerinden fıkıh , usul ve Arapça 
öğrendi. Çiştiyye tarikatı şeyhlerinden 

Nizameddin Bedaünf'ye intisap etti. Del
hi Türk Sultanı Muhammed b. Tuğluk'un 
Delhi'nin alim ve ileri gelenlerini yeni baş
şehir Devletabad 'a göçe mecbur etmesi 
üzerine oraya gitti ( 1327) Diğer bir ri
vayete göre ise Devletabad'a şeyhi tara
fından gönderildi. Ömrünün geri kalan 
kısmını burada geçirdi. Zeynüddin Da
vüd b. Hüseyin eş-Şirazi, Feridüddin Dev
letabildL Kemaleddin el - Kaşani ve Rük
neddin el- Kaşani onun en tanınmış ha
lif eler idir. Burhaneddin -i Garib Deviet a
bad'da vefat etti ve Huldabad 'a bağlı 
Ravza'ya defnedildi. Bazı kaynaklar ve
fatını 741 ( 1340-41) olarak kaydetmek
tedir. 

Cezbedici şahsiyetiyle Şeyh Bedaünf'
nin müridieri arasında büyük bir şöhret 
kazanan Burhaneddin-i Garib, Emir Hüs
rev, Mir Hasan ve Mesud Bey gibi şair
ler, Nasirüddin Çırağ-ı Dehli ve Kirmani 
gibi velTierle dost oldu. Kaynaklar onu 
aşk ve şevk timsali bir zahid, vaazları 
ile kalpler i fetheden vecd sahibi ve se
ma meclislerine tutkun bir veli olarak 
tanıtır. Burhaneddin-i Garib'in ölümün
den sonra Burhanller diye anılan mü-

ridleri sema sırasında kendilerine has 
bir tarzda raksedercesine zikir ayini ya
parlardı. 

Burhaneddin-i Garib Devletabad 'a gi
derken uğradığı Dekken'deki Tapti yolu 
üzerinde bulunan yerleşim bölgesinin 
Farükller'in saltanatı döneminde imar 
edileceğini müjdelemişti. Daha sonra bu 
bölge Nasir Han el- Farüki (1399-1437) 

tarafından ihya edilerek Burhaneddin-i 
Garib' in adını ebedileştirmek için bu
raya Burhanpür ismi verilmiştir. Ayrıca 
Ravza ·daki türbesine Farükller tarafın
dan bir arazi vakfedilmişti r. 

Sefinetü'l- evli ya' müellifi Da ra Şü
küh, Evrengzib ile Şeyh Nizameddin Be
daünf'nin bazı müridierinin medfun bu
lunduğu Burhaneddin-i Garib'in türbe
si etrafında ölüm yıl dönümlerinde dü
zenlenen törenlerden birine katıldığını 

söyler. 

Burhaneddin-i Garib'in veeize ve hik
metli sözlerini Rükneddin el-Kaşani Ne
fa, isü'l-enfas, kardeşi Hammad el-Ka
şani Afısenü 'l-a~vr'ıl, diğer kardeşi Mec
düddin el -Kaşani de Garibü1-keramat 
adlarıyla derlemişlerdir. Mecdüddin Ga
ribü '1 -k eramdt'a Bakıyyetü '1- gara, i b 
adlı bir zeyil yazmıştır (Abdülhay el-Ha
seni, Il , 140- 141) . 
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~ İRFAN GüNDÜZ 

1 
BURHANEDDİN el-HALEBİ 

ı 

L 
(bk. SIBT İBNÜ'l-ACEMi) . 

_j 

1 
BURHANEDDİN KUTB-i ALEM 

ı 

( ~~-,..w ı.r. ..ıJI.:ı lA>__,.: ) 

Ebu Muhammed Abdullah b. 
Mahmud b. Celalidd!n Hüseyn el-Buhar! 

(ö. 857 1 1453) 

Sühreverdiyye tarikatının 
Buhariyye kolu şeyhlerinden, 

Hintli mutasawıf. 
L _j 

Receb 790'da (Temmuz 1388) Hindis-
tan'da Bahavelpür 'a bağlı Uç'ta doğdu. 

Kutb-i Alem ve Mahdüm-i Cihaniyan un-
vanıyla tanınan dedesi Celaleddin Hüse-
yi n el-Bu harf'ye ( ö 7851 1384) nisbette 

BURHANiYYE 

Sani-i Mahdüm -i Cihaniyan unvanlarıy
la tanını r. Küçük yaşta babasını kaybet
ti. On iki yaşında iken annesiyle birlikte 
Gucerat'ta Fetten'e (Patan) göç ederek 
Mevlana Ali Şir el -Gucerati'den ilim tah
sil etti. Sühreverdiyye tarikatı h ı rkasını 

. büyük kardeşi Hamid b. Mahmüd el-Hü
seyni ve babasının amcası Sadreddin b. 
Ahmed el- Uççi' den giydi. Ebü'l- Fütüh 
Nüreddin eş-Şirazi, Şehabeddin Ahmed 
b. Abdullah, Kemaleddin b. Kıvamüddin 
el-Fetteni ve diğer bazı şeyhler vasıta
sıyla Nakşibendiyye, Kadiriyye ve Kübre
viyye tarikatiarına da intisap etti. Ahmed 
Şah Gucerati Ahmedabad şehrini kurun
ca Fetten'den ayrılarak oraya gitti. Bir 
süre eski Asaval 'da oturduktan sonra 
Ahmedabad 'a 6 mil mesafedeki Batve 
köyüne yerleşerek büyük dedesi Cela
leddin Ahmer Hüseyin b. Ahmed 'in (ö. 

69 ı 1 1292) kurduğu Sühreverdiyye tari 
katının Buhariyye kolunu yaymaya ça
lıştı. Gucerat hükümdan kendisine bü
yük saygı göstererek sarayında barındır
dı. Başta oğlu Şah Alem (ö 1495) olmak 
üzere pek çok halife ve talebe yetiştir
di. 8 Zilhicce 857'de (10 Ara lık 1453) Bat
ve'de vefat etti. Hindistan'da Ahmedşii
hi kazası ileri gelenleri onun için muh
teşem bir türbe yaptırmıştır. 
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~ H ASAN K A. MiL YILMAZ 

1 BURHANEDDİN el-MERGİNANi ı 

L 
(bk. MERGiNANi, Burhaneddin). 

_j 

1 
BURHANEDDİN-i TiRMiZi 

L 
(bk. SEYYİD BURHANEDDİN). 

_j 

1 
BURHANİYYE 

L 
(bk. DESÜKIYYE). 

_j 

1 
BURHANİYYE 

( ~IA>._r.l l) 

Rifaiyye tarikatının 
Burhaneddin İbrahim b. Ömer 

b. Ali el -Aievi'ye 
(ö. VI / XII. yüzyıl) 

nisbet edilen bir şubesi 

L 
(bk. RiFAİYYE) . 

_j 

437 


