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~ SEMAVİ EYİCE 

BURZÜLI 
( Jj_r.ll ) 

Ebü'l-Kasım b. Ahmed b. Muhammed 
el-Belevl el-Kayrevanl 

(ö. 844/1440) 

Maliki fakihi. 
_j 

Kayrevan'a bağlı Burzüle'ye veya Beni 
Birzale kabilesine nisbetle BurzüiT diye 
tanınır. 740'ta (1339) Kayrevan'da doğ
du, daha sonra Tunus'a yerleşti. Ebü Ab
dullah İbn Merzük el-Hatib, Ebü'l-Ha
san el-Batrünf. Ahmed b. Muhammed 
el-Belensi, EbG Muhammed Abdullah b. 
Muhammed eş-Şebfbi, Ahmed b. Hay
dara et-Tevzerf, Ebü'l-Abbas el-Müm
nani, Burhaneddin eş-Şami, ibnü'l -Ha
ce el-Belensi gibi tanınmış alimlerden 
ders aldı. Kırk yıl kadar İbn Arafe ile be
raber bulundu ; ondan tefsir, hadis, fıkıh, 
kıraat, tasawuf, nahiv. mantık ve ma
tematik konularında birçok kitap oku
yup icazet aldı. 1438 yılında hac yolcu
luğu sırasında Kahire'ye uğradı. Bir müd
det orada ikamet edip ders okudu ve 
ders verdi. Tunus'a dönünce Zeytüne Ca
mii imamı oldu. Bu arada ders okutma
ya da başladı. Sadece Tunus'ta değil bü
tün Mağrib bölgesinde fetva için ona 
başvurulurdu . Ebü'l- Kasım İbn Naci, EbG 
Zeyd es-Sealibf ve Ebü'l -Abbas HalGIG 
önde gelen talebeleridir. Kahire'deki ika
meti sırasında da İbn Hacer el-Askalanf 
ve Ahmed b. Yünus'a icazet vermiştir. 

100 yıldan fazla bir ömür sürmüş olan 
Burzüli Tunus'ta vefat etmiştir. Vefat 
tarihi bazı kaynaklarda 841 (1437). 842 
(1438), 843 (1439) olarak da zikredil
mektedir. 

Eserleri. 1. Cami'u mesa'ili'l-aJ:ıkam 
fima nezele bi'l-müitin ve'l-J:ıukkilm. 
Divanü'l-Burzüli diye de bilinen eser 
iki cilt olup Maliki mezhebine göre çe-

466 

şitli konularda verilen birçok fetvayı, fet
va verenin ismini de zikrederek nakle
der. Zaman zaman devrin içtimai ve ik
tisadi hayatı ile tarihi olaylar hakkında 
da bilgi verir. Bu özelliğiyle X-XIV. yüz
yıl Kuzey Afrikası hakkında önemli bir 
yere sahip olan eser. Venşerisi'nin (ö. 

914 / 1508) meşhur el-Mi'yô.rü'l -Mu'rib 
adlı kitabının da temel kaynakları ara
sındadır. Eserin Tunus Milli Kütüphane
si'nde dört yazma nüshası vardır (Mah
füz, ı . 116 ; ayrıca b k. Brockelmann, GAL, 
ll , 319; Suppl., II, 347). z. el-Havi fi'l-fe
tiiva. Nevazilü'l-Burzüli olarak tanınan 
eser iki cilt olup yazma bir nüshası Tu
nus Milli Kütüphanesi;nde bulunmakta
dır (nr 4851) Ebü' I-Abbas Halülü ve Bü 
Saidi tarafından da ihtisar edilen ese
rin vakıfla ilgili bir bölümü Belkasım Ta
babi tarafından neşredilmiştir (Tunus 
1987). 
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M ALi ŞAFAK 

ı 
BUSBEKE, Ootgeer Giselijn van 

ı 

(1522-1592) 

Kanuni Sultan Süleyman devrinde 
Alman imparatorunun 

elçisi sıfatıyla 
İstanbul'a gelen 

L 
Flaman asıllı diplomat. 

_j 

Bugün Belçika - Fransa sınırında bu
lunan Lille şehri yakınındaki Ko men '
de doğdu . Adı Fransız imiasma uyduru
larak Ogier (Augier) Ghislanin (Ghislen) 
de Busbecq şeklinde yazılmış ve daha 
çok Fransızca şekliyle tanınmıştır; Türk
çe'de sadece Busbek olarak bilinir. Ba
bası Busbeke malikanesinin sahibi olan 
çok eski bir soylu aileye mensup Joris 
(George) van Busbeke'dir. Annesi ise bü
yük bir ihtimalle şatonun hizmet perso
nelinden Catharina Hespiel adında bir 
kadındı. Meşrü bir çocuk olmamasına 
rağmen babası onu öz oğullarından ayır
mamış ve iyi bir tahsil görmesini sağla
mıştır. Çocukluğu babasının şatosunda 

geçti. On sekiz yaşına kadar Louvain'de 

öğrenim gördükten sonra Avrupa'nın çe
Şitli ülkelerini dolaştı. Önce Paris'e, son
f.a İtalya 'ya gitti ve uzun süre Venedik'te 
kaidı. Çağının ünlü hümanist ilim adam
larıyla tanışarak eski Yunan ve Roma dil
leriyle medeniyetleri hakkındaki bilgile
rini tamamladı. Babasının yakın dostu 
Joris van Halewün zaten onun bu konu
da yetişmesini sağlamıştı. 

Busbeke 1554 'te Alman imparatoru 
ı. Perdinand tarafından ingiltere Krali
çesi Mary Tudor ile Charles-Quint'in oğ
lu ispanya Kralı ll. Philippe'in evlenme 
töreni için ingiltere'ye gönderildi ve dö
nüşünde acele Viyana'ya çağırılarak ken
disine elçilik göreviyle Osmanlı Devleti'
ne gönderileceği bildirildi. Busbeke'nin 
istanbul'daki elçiliği 1562'ye kadar se
kiz yıl sürmüştür. Busbeke, Alman İm
paratorluğu'nun 1551 'de Osmanlı Dev
leti ile anlaşmayı bozarak Transilvanya_ı _ 

yı işgal etmesi üzerine Rumelihisarı'na 
kapatılan ve buradan iki yıl sonra hasta 
bir halde çıkabilen elçi Malvezzi'nin ye
rine bozuk siyası durumu yoluna koy
mak düşüncesiyle gönderilmişti. Çok 
hassas bir dönemde devletinin çıkarla
rına en uygun çözümleri getiren yeni el
çi, o sırada Anadolu'da bulunan padişa
hı görmek için Amasya'ya kadar yaptığı 
seyahatte ve istanbul'da gördüklerini 
çok süslü bir üslupla yazdığı dört Latin
ce mektupta anlatmıştır. Sekiz yıl içinde 
bir taraftan da bazı bitkilerle eski sikke 
ve özellikle nadir el yazması kitapları 

toplamıştır. 

Busbeke 1562 yılı sonlarında Viyana'
ya döndü. Bir süre sonra İmparator ll. 
Maximilian'ın oğulları Arşidük Rodolphe 
ve Ernest'i İspanya'ya götürdü, geri gel
diğinde de Maximilian'ın küçük yaştaki 
diğer oğullarının yetiştirilmeleriyle gö
revlendirildi. 1570'te Arşidüşes lsabella 
Fransa Kralı IX. Charles ile evlendiğinde 
onunla birlikte Fransa'ya gitti, 1574'te 
kralın ölümü üzerine genç kraliçeyi geri 
getirdi. Fakat sonra tekrar Paris'e dö
nerek burada 1592 yılına kadar kaldı ve 
resmen kraliçenin işleriyle meşgul ol
makla beraber Fransa'dan derlediği bil
gileri imparatora bildiren bir ajan gibi 
çalıştı. Paris'ten ll. Maximilian (ö . 1576) 
ile halefi ll. Rodolphe'a (ö. 1612) yazdığı 
mektuplar o yıllçırın dünya ve Osmanlı 
tarihleri için önemli belgelerdir. 

Hayatının son yıllarında baba ocağına 
dönmeyi arzu eden Busbeke imparato
run izniyle 1592'de yola çıktı. Ancak ba
şına gelen bazı olaylar yüzünden mem
leketine ulaşamadan Saint Germain ka-


