
raki tarihi ve oradan yetişen meşhur şah
siyetler hakkında tasarladığı bir eseri da
ha vardır ki 1909 yılında haber verdi
ği bu çalışması (bk "İlın - i Alıval-i Kü
tüb- Bibliyografi", Hüdavendigar, Bursa 
1325, s. 41) gerçekleşmemiştir. Bursa lı 
Tahir, ilmi mahiyetteki eserlerinden baş
ka zaman zaman "Tahir" mahlası ile ta
sawufi yolda şiirler de yazmıştır. Bun
lardan bir gazeli, Üsküp Rifai Dergahı 
şeyhi Sadeddin Sırrı ve Bursa · da Mısri 
şeyhi Mehmed Şemseddin tarafından 

tahmis edilmiştir IAbdülbaki [Gölpınar

lıL S. 329-330) 
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Iii ÖMER FARUK AKÜN 

BURSIAN, Kıvamüddin 

(1889·1956) 

Son devir din alimlerinden. 
_j 

Kazan'da doğdu . Babası Mehmed Nur 
Efendi, annesi Tavli Server Hanım'dır. Kı
vamüddin burada başladığı tahsiline 
1911'de Medine'de devam etti. Tefsir, 
hadis, fıkıh ve Arap edebiyatı okuyarak 
her birinden icazet aldı. 1916'da İstan
bul'a giderek Medresetü'l - mütehassı

sin'e girdi ve burayı da bitirip mezuni
yet ruüsunu kazandı ( 1922). 

Eylül 1927'de İstanbul vaiz adayı ola
rak ilk memuriyetine başladı. Mart 1928'
de bu göreve asilleten tayin edildi. 1929-
1940 yılları arasında İstanbul Üniversi
tesi (Darülfünun) Edebiyat Fakültesi Tür
kiyat Enstitüsü'nde asistanlık yaptı, bir 
süre de üniversitenin tercümanlık göre
vini yürüttü. Darülfünun'un lağvı üzeri
ne 1940'tan itibaren Diyanet İşleri Baş
kanlığı zat işleri tedkik memurluğu gö
revinde bulundu. Ahmet Harndi Akseki'
nin Diyanet İşleri başkanlığı döneminde 
müşavere heyeti tedkik memurluğuna. 
ardından da aynı heyette üyeliğe tayin 
edildi (17 Nisan 1945). Bu görevde bulun
duğu sırada gözlerinin çok az görmesi
ne rağmen üye arkadaşı Hasan Hüsnü 
Erdem'le birlikte Nevevı~nin Riyô.:iü's-sô.
lihin adlı eserinin Türkçe'ye çevrilme
sinde büyük hizmetleri oldu. "Gözlerinin 
görmemesi ve bazı hastalıkları dolayısıy
la Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere ve 
Dini Eserler İnceleme Kurulu üyesi iken 
Ağustos 19SS'te emekliye ayrıldı. 26 Ni
san 1956'da Ankara'da vefat etti ve Ce
beci Asrf Mezarlığı'na defnedildi. 

Sahasında iyi yetişmiş bir ilim adamı 
olan Kıvamüddin Burslan dini ilimler ka
dar müsbet ilimiere de vakıftı. 

Eserleri. 1. Riyô.zü 's -sô.lihin ve Terce
mesi (Ankara 1949). Açık ve sade bir dil
le yapılan bu tercüme üç cilt olup ilk iki 
cildi Hasan Hüsnü Erdem'le muştereken 
hazırlamış, rahatsızlığ ı dolayısıyla üçün
cü cildin tercümesine katılamamıştır. 

Önce cüzler halinde basılan ve büyük il
gi gören eserin daha sonra birkaç bas
kısı yapılmıştır. 2. Ta'dil (Şumnu 1339/ 
1923). Medreseterin ve din alimlerinin lü
zumuna işaret eden elli sayfalık bir risa
ledir. 3. Büyük Türk Feylesofu Uzluk 
Oğlu Fô.rô.bf'nin Eserlerinden Seçme 
Parçalar (İstabul 1935) Farabi'nin Mısır'

da basılan çeşitli eserlerinden bazı bö
lümler in tercümesidir. 4. Fô.rô.bf (Hilmi 
Ziya Ülken'le birlikte, İstanbul 1940). Fara-
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bi'nin Hindistan'da yayımlanan dokuz 
risalesinden yapılan tercümedir. Ayrıca 
Farabi'nin hal tercümesi ve felsefesine 
dair önemli bilgiler ihtiva etmektedir. s. 
Irak ve Horasan Selçuklulan Tarihi 
(İstanbul 1943) İmadüddin Katib el- İs
fahani'nin BOndari tarafından kısaltılan 
Zübdetü'n-nusra ve nul]betü'l- cuşra 
adlı eserinden M. Th. Houtsma'nın His
toire des Seljoucides de L 'Iraq, Par al
Bondarf, d'apres Imad -ad-din al-Kô.
tib al-Isfahani -Texte arabe publie d'ap
res les MSS d 'Oxiord et de Paris (Lei
den 1889) adıyla neşrettiği metnin Türk
çe'ye tercümesidir. 

Burslan'ın değişik konularda tercüme 
ve telif birçok makalesi de vardı r. Bun
ların başlıcaları şunlardır: 1. "İmam Ah
med'in Bir Eseri-İslam'ın En Kadim İ ki 
Mezhebinin Münakaşası" (mecmuanın fih
ristinde bu makale "İmam Ahmed b. Han
bel'in Bir Eseri, Eserin Tarihi Kıymeti, 
Kitab-ı Reddü'l -Cehmiyye ve'z-zenadı
ka" adıyla yer almıştır, DİFM, sy 5-6 [Ha
ziran 19271. s. 278-327). Makale, Ahmed 
b. Hanbel'e ait er-Red cale'z - zenô.dıka 
ve'l- Cehmiyye adlı eserin Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlı (Re
van Köşkü, nr. 510/ 4) bir mecmuada bu
lunan nüshasının tercümesidir. Mütercim 
adı geçen mecmuanın 313-327. sayfa
ları arasında bu metnin tıpkıbasımını da 
vermiştir. 2. "Ebü'l-Hasan ei-Eş'ari'nin 
Babü'l-ebvab Ahalisine Yazdığı Mektup" 
(DİFM, sy. 7 [Kanunusani 1928[, s. 154-
176; sy 8 [Mart 1928[, s. 50-280) Ebü'l
Hasan ei-Eş'ari'nin ilmi şahsiyetine dair 
bir giriş , Eş' ari'nin Bô.bü '1- ebvô.b adlı ri
salesinin metniyle bu risalenin tercüme
sinden meydana gelmektedir. 3. "Nehc 
- ül- Feradis 'ten Derten en Türkçe Sözler" 
(TM, lV [İstanbul 1934[, s. 169-250) Ayrı
ca kendisi "Talim Sicili"nde, "Res Kavmi
nin Dinine Dair Bir Yazı" başlığını taşı
yan ve Azerbaycan adlı mecmuada ya
yımlanan bir makalesi daha bulundu
ğunu bildirmektedir. 

Kıvamüddin Burslan'ın sicil dosyasın

dan öğrenildiğine göre yayımlanamamış 
bazı tercümeleri de vardır. 1. Dürer-i Kô.
mine'de Türk Ricô.li ve Meşô.yihi. İbn 
Hacer el-Askalani'nin VIII. (XIV.) yüzyıl ri
caline dair yazdığı ed-Dürerü1-kô.mine 
adlı eserinde isimleri geçen Türk devlet 
ve ilim adamlarının biyografilerinin ter
cümesidir. Bu tercüme Türkiyat Ensti
tüsü Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. 

z. Birilni' nin TaJ:ı~il~ mô. li'l- Hi nd adlı 
eserinin tercümesi. Türk Tarih Kurumu 
Kütüphanesi'ndedir. 3. Birüni'nin TaJ:ıdf-
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dü nihayati 'l- emakin adlı eserinin ter
cümesi. Aslı Süleymaniye Kütüphanesi'n
de (Fatih . nr. 3386) olan bu eserin tercü
mesi Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi'n
de bulunmaktadır. 4. İbn Miskeveyh ' in 
Tecaribü'l-ümem adlı eserinin 6 ve 7. 
cüzlerinin tercümesi. Bu tercüme de Türk 
Tarih Kurumu Kütüphanesi'ndediL s. el
Ezher mecmuasından tercüme edilen 
seri halindeki yirmi yedi makale ise Diya
net İşleri Başkanlığı'na verilmiştir. Me
zuniyet tezi olarak hazırladığı, Elmalılı 

Hamdi, İzmirli İsmail Hakkı ve Sevketi 
efendilerin takrizlerini taşıyan "İrade- i 
Cüz'iyyeye Dair" adlı 160 sayfalık çalış
ması ise kaybolmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA : 
Kıvamüddin Burs lan'a ait "Ta:Lim Sicili", Di· 

yan et işleri Başkanlığı Arşivi, Dosya nr. 230.027 ; 
Sezgin, GAS, 1, 507, 604; Enver Koray, Türkiye 
Tarih Yayınları Bibliyografyası, istanbul 1971, 
ll , 189; Ahmet Koca v.dğr.. Ankara Üniversite· 
si ilahiyat Fakültesi Yayınları Bibliyogra{yası 
(1949·1975), Ankara 1978, s. 137; Bekir To
paloğlu. Kettim ilmi: Giriş, istanbul 1981 , s. 
138 ; Diyanet İşleri Başkanlığı Biyografik Teş· 
/ci/at Albümü: 1924·1989, Ankara 1989, s. 68; 
H. Ritter. "Eş' ar!", İA, IV, 391; M. Yaşar Kan
demir, "Ahmed b. Hanbel", DİA, ll, 78. 

~ VELi E RTAN 

1 
BURSUK 

i 

L 
(bk. PORSUK). 

_j 

1 
BURSUKİ 

i 

L 
(bk. AKSUNGUR ei -PORSUKİ) . 

_j 

1 
BURTON, Sir Richard Francis 

i 

(1821-1890) 

L 
İngiliz seyyahı, müsteşrik. 

_j 

Özellikle Hicaz'a yaptığı seyahatle ün 
kazanan Surton Orta Afrika kaşifi olup 
İngilizler'in Afrika'daki sömürgeci yayıl
malarına ışık tutmuştur. Oxford Üniver
sitesi 'ndeki eğitimi sırasında Arapça'yı 

ve bazı Hint dillerini öğrendi. İlk görevi
ne, 1842'de gittiği Hindistan'da Hindus
tani ve Gucerati dillerinde askeri ter
cümanlık yaparak başladı. Buradaki gö
revi sırasında Türkçe ile Sindi, Pencabi. 
Peştu ve Sanskrit dilleri üzerinde çalış
tı ; toplam yirmi sekiz dil ile uğraştığı 

söylenmektedir. Dedesi İ rlanda' da pa
paz. babası İngiliz ordusunda albay olan 
Surton Hindistan· daki görevi sırasında 
yüzbaşılığa yükselmiş, dönüşünde ise 
müslümanların manevi hayatları ve ya-
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şayışları üzerinde çalışmalar yapmaya 
başlamıştır. 1853'te Hicaz'a giderek son
radan çok meşhur olan Pilgrimage to 
al-Medina and Meccah adlı eserini ka
leme aldı. Bu seyahatinde Hindistanlı bir 
hacı olarak görünen ve masrafları Ro
yal Geographic Society tarafından karşı
lanan Surton'un yazdıkları Batı alemi 
için önemli bir kaynak olmuştur. 1854'
te Somali'ye gitti ve oradan Harar'a ge
çerek Habeşistan ' da dolaştı. Daha son
raki yıllarda Orta Afrika' daki keşif se
yahatlerine ağırlık verdi. John Hanning 
Speke ile beraber 1856, 1858, 1859 yıl
larında çıktıkları bu seyahatlerde Tan
ganika gölünü ve Uganda'daki Victoria 
gölünü buldular. Victoria gölünü Nil neh
rinin kaynağı olarak değerlendiren bu 
ilk kaşifleri daha sonra David Livingsto
ne, Sir Samuel Baker, James Brandt ve 
Henry Stanley takip etmişlerdir. 

1861 'de evlenen Surton aynı yıl İngiliz 
Dışişleri Bakanlığı 'na intisap etti ve böy
lece hayatının diğer bir safhasına baş
ladı. Fernando Po ve Santos (1 861- 1865), 

Brezilya (1865-1869). Şam (1869-1 871) ve 
Trieste (ı 872- ı 890) konsolosluklarında 

bulundu. Bu arada Afrika'da altın sahil
lerine giderek Dahomey ve Benin'de araş

tırmalar yaptı. 1871 'de görevle gittiği 

ve ölümüne kadar sekiz yıl kaldığı Tries
te'de Arapça Elf leyle ve Jeyle'yi {binbir 
gece masalları) İngilizce 'ye tercüme ede
rek birtakım notlarla zenginleştirdi ve 
böylece on altı ciltlik ünlü eserini mey
dana getirdi (1885-1888) . 1886 Şubatın
da Kraliçe Victoria Burton'u St. Michael 
ve St. George şövalyesi yapmış ve ken
disine "sir" unvanı vermiştir. Surton Tür
kiye'de de iki yıl kadar kalmış, ancak bu
nunla ilgili herhangi bir şey yazmamış
tır. 

Eserleri. Goa and the Blııe Mountains 
( 185 1) ; Falconry in the V all ey of the In
dus (1852) ; Pilgrimage to al-Medina and 
Meccah (I-Il, London 1855); First Foot-

Si r Richard 
Francis 
surton 

stepsin East Africa (1856); Wanderings 
in West Africa ( 1 863) ; Wit and Wisdom 
from West Afri ca (1 865) ; Unexplored 
Syria (1872) ; Zanzibar (1872) ; Inner Life 
of Syria (1875) ; Sind Revisited (1877); 

To the Bold Coast for Gold (1883); The 
Thousand Nights and a Night (Lon

don 1885-1888) 
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BURTUKAL 

(bk. PORTEKİZ). 

BURÜC SÜRESİ 

( t,:..v:JI D_;_,.., ) 

Kur'an-ı Kerim'in 
seksen beşinci sılresi. 

_j 

_j 

Mekke döneminin ortalarında. müşrik
lerin müminlere işkence etmeye başla

maları üzerine nazil olmuştur, yirmi iki 
ayettir. Fasılası ( ..9 • .!;, • .k • .J • t ' ..,_, ) 
harfleridir. Adını 1. ayette geçen ve bur
cun çağulu olan burücdan alır. Sözlük an
lamı "açık seçik şey" demek olan burc, 
uzaktan göze çarpacak şekilde yapılmış 
yüksek binalar, özellikle Türkçe'de kale 
surlarının yüksek yerleri, hisar ve ku
leleri için kullanılır. Süredeki anlamıyla 
gökyüzündeki takımyıldızlara burç de
nilmesinin asıl sebebi parlak görünüşle
ri olsa gerektir. Dünyadan bakıldığı za
man tek yıldızmış gibi görünen burçlar, 
aslında güneş sisteminin milyonlarca ele
manından meydana gelmiş olan yıldız 

kümeleridir. Modern astronomide galak
si adı verilen burçlardan ay yörüngesi 
üzerinde gözlenen on iki tanesi çok eski 
devirlerden beri bilinmektedir. İlkçağ'ın 
meşhur gökbilimeisi Batlamyus gökyü
zünde kırk sekiz burç tesbit etmişti. Gü
nümüzde ise bunların sayısı milyartarla 
ifade edilmektedir. Kozmos denilen ka-


