
BURSLAN, Kıvamüddin 

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


