BURÜCiYE MEDRESESi
BİBLİYOGRAFYA:

i.

Rıdvan Nafız -

Hakkı Uzunçarşı lı, Sivas Şeh

ri, istanbul 1928, s. 108-112; G. de Jerphanion,
Melanges d'archeologie anatolienne, Beyrut
1928, s. 85-86, lv. XXXIV-XXXV; A. Gabriel. Monuments turcs d 'Anatolie, Paris 1934, Il, 152·
155; Metin Sözen. Anadolu Medreseleri (Şel
çuklu ve Beylikleri Devri), istanbul 1970, 1,
49-57, 267-270 (resimler); Halil Ethem - M.
von Berchem. Corpus lnscriptionum Arabicarum, lll, Kahire 1910·17, s. 26; Osman Turan.
"Selçuklular Zamanında Sivas Şehri", DTCFD,
Xl (1951 ). s. 447-457; Mahmut Akok, "Sivas'ta
Buruciye Medresesinin Rölövesi", Türk Arkeoloji Dergisi, )01 / 2, Ankara 1968, s. 5-38.

~ SEMAVİ EYİCE
BURZÜLI
( Jj_r.ll )
Ebü'l-Kasım

b. Ahmed b. Muhammed
el-Belevl el-Kayrevanl
(ö. 844/1440)

L

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 Abdullah İbn Merzük el-Hatib, Ebü'l-Hasan el-Batrünf. Ahmed b. Muhammed
el-Belensi, EbG Muhammed Abdullah b.
Muhammed eş-Şebfbi, Ahmed b. Haydara et-Tevzerf, Ebü'l-Abbas el-Mümnani, Burhaneddin eş-Şami, ibnü'l - Hace el-Belensi gibi tanınmış alimlerden
ders aldı. Kırk yıl kadar İbn Arafe ile beraber bulundu ; ondan tefsir, hadis, fıkıh,
kıraat, tasawuf, nahiv. mantık ve matematik konularında birçok kitap okuyup icazet aldı. 1438 yılında hac yolculuğu sırasında Kahire'ye uğradı. Bir müddet orada ikamet edip ders okudu ve
ders verdi. Tunus'a dönünce Zeytüne Camii imamı oldu. Bu arada ders okutmaya da başladı. Sadece Tunus'ta değil bütün 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 ikameti 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 zikredilmektedir.
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-
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şitli konularda verilen birçok fetvayı, fetva verenin ismini de zikrederek nakleder. Zaman zaman devrin içtimai ve iktisadi hayatı ile tarihi olaylar hakkında
da bilgi verir. Bu özelliğiyle X-XIV. yüzyıl 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 arasındadır. Eserin Tunus Milli Kütüphanesi'nde dört yazma nüshası vardır (Mahfüz, ı . 116 ; ayrıca b k. Brockelmann, GAL,
ll , 319; Suppl., II, 347) . z. el-Havi fi'l-fetiiva. Nevazilü'l- Burzüli olarak tanınan
eser iki cilt olup yazma bir nüshası Tunus Milli Kütüphanesi;nde bulunmaktadır (nr 4851) Ebü' I-Abbas Halülü ve Bü
Saidi tarafından da ihtisar edilen eserin vakıfla ilgili bir bölümü Belkasım Tababi tarafından neşredilmiştir (Tunus
1987).
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BUSBEKE, Ootgeer Giselijn van
(1522-1592)
Kanuni Sultan Süleyman devrinde
Alman imparatorunun
elçisi sıfatıyla
İstanbul'a gelen
Flaman asıllı diplomat.

ı

_j

mıştır. Çocukluğu babasının şatosunda
yaşına

gördükten sonra

Avrupa'nın

çe-

Şitli ülkelerini dolaştı. Önce Paris'e, sonf.a İtalya'ya gitti ve uzun süre Venedik'te
kaidı. Çağının ünlü hümanist ilim adamlarıyla tanışarak eski Yunan ve Roma dilleriyle medeniyetleri hakkındaki bilgilerini tamamladı. Babasının yakın dostu
Joris van Halewün zaten onun bu konuda yetişmesini sağlamıştı.
Busbeke 1554 'te Alman imparatoru
ı. Perdinand tarafından ingiltere Kraliçesi Mary Tudor ile Charles-Quint'in oğ
lu ispanya Kralı ll. Philippe'in evlenme
töreni için ingiltere'ye gönderildi ve dönüşünde acele Viyana'ya çağırılarak kendisine elçilik göreviyle Osmanlı Devleti'ne gönderileceği bildirildi. Busbeke'nin
istanbul'daki elçiliği 1562'ye kadar sekiz yıl sürmüştür. Busbeke, Alman İm
paratorluğu 'nun 1551 'de Osmanlı Devleti ile anlaşmayı bozarak Transilvanya_ı _
yı işgal etmesi üzerine Rumelihisarı'na
kapatılan ve buradan iki yıl sonra hasta
bir halde çıkabilen elçi Malvezzi'nin yerine bozuk siyası durumu yoluna koymak düşüncesiyle gönderilmişti. Çok
hassas bir dönemde devletinin çıkarla
rına en uygun çözümleri getiren yeni elçi, o sırada Anadolu'da bulunan padişa
hı görmek için Amasya'ya kadar yaptığı
seyahatte ve istanbul'da gördüklerini
çok süslü bir üslupla yazdığı dört Latince mektupta anlatmıştır. Sekiz yıl içinde
bir taraftan da bazı bitkilerle eski sikke
ve özellikle nadir el yazması kitapları
toplamıştır.

Bugün Belçika - Fransa sınırında bulunan Lille şehri yakınındaki Ko men 'de doğdu . Adı Fransız imiasma uydurularak Ogier (Augier) Ghislanin (Ghislen)
de Busbecq şeklinde yazılm ış ve daha
çok Fransızca şekliyle tanınmıştır; Türkçe'de sadece Busbek olarak bilinir. Babası Busbeke malikanesinin sahibi olan
çok eski bir soylu aileye mensup Joris
(George) van Busbeke'dir. Annesi ise büyük bir ihtimalle şatonun hizmet personelinden Catharina Hespiel adında bir
kadındı. Meşrü bir çocuk olmamasına
rağmen babası onu öz oğullarından ayır
mamış ve iyi bir tahsil görmesini sağla
geçti. On sekiz

öğrenim

kadar Louvain'de

Busbeke 1562 yılı sonlarında Viyana'ya döndü. Bir süre sonra İmparator ll.
Maximilian'ın oğulları Arşidük Rodolphe
ve Ernest'i İspanya'ya götürdü, geri geldiğinde de Maximilian'ın küçük yaştaki
diğer oğullarının yetiştirilmeleriyle görevlendirildi. 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 dönerek burada 1592 yılına kadar kaldı ve
resmen kraliçenin işleriyle meşgul olmakla beraber Fransa'dan derlediği bilgileri 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 imparatorun izniyle 1592'de yola çıktı. Ancak başına gelen bazı olaylar yüzünden memleketine ulaşamadan Saint Germain ka-
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Maillot şatosunda 28
1592'de öldü. Cenazesi Saint Germain Kilisesi 'nin haziresine gömüldü:
sadece kalbi çıkarılarak kendi malikanesindeki aile mezarlığına konutabildL

rinde Bir Sefirin Hatıratı başlığı ile (Ankara 1953). üçüncü tercümesi ise Ayşe
Kurutluoğlu tarafından Türkiye'yi Böyle Gördüm (İstanbul, ts.). adıyla yayım

Busbeke'nin Türkiye tarihi bakımın
dan en değerli eseri, Venedik'te bulunduğu sırada dost olduğu Nikolaus Michault'ya yazdığı dört uzun Latince mektuptur. İlk olarak bu mektuplardan sadece ikisi 1581 yılında ltinera Constantinopolitanum et Amasianum ab Augerio Gislenio Busbequii ve D. ad Solimannum Turcarum lmperatorem ... baş
lığı ile Antwerpen'de Ch. Plantljn tarafın
dan yayım la nmış , bunu 1590' dan itibaren Paris, Leipzig, Rostock, Prag; Frankfurt ve daha başka Avrupa şehirlerinde
yapılan ve dört mektubu da içine alan
başka baskılar takip etmiştir. Yaşayan
dillere ilk tercümesi ise Almanca olarak Vier Sendschreiben der türkisehen
Bottschaft... başlığı ile J. Fr. Endters tarafından yapılıp Nürnberg'de 1664'te basılmış, ingilizce'si de The Four Epistles
of A. G. Busbequius Canceming his
Embassy into Turkey... adıyla J. Taylor ve
J. Wyat tarafından yayımlanmıştır (London 1694). İkinci ingilizce tercümesi Travels into Turkey... başlığı ile J. Robinson
ve W. Payne tarafından bastırılmıştır
(London 1744) Abbe de Foy'un yaptığı
Fransızca tercüme ise Lettres du Baran
de Busbec Ambassadeur de Perdinand
I... aupres de Sqliman ll... adıyla yayım
lanmıştır (Paris 1748). Nottarla zenginleştirilmiş çok iyi bir ingilizce tercüme
1881'de Londra'da Ch. T. Forster ile F.
H. Daniell, Almanca yeni bir tercüme de
W. von der Steinen tarafından 1926'da
Ertangen 'de yayımlanmıştır. Çek, Flaman, İspanyol dillerinde de tercümeleri olan ve yalnız yirmiden fazla Latince
baskısı bulunan bu kitap 1936 yıllarına
doğru Hüseyin Cahit· Yalçın tarafından
ingilizce'den Türkçe'ye çevrilerek Fikir
Hareketleri dergisinde kısmen basılmış,
sonra Türk Mektupları adıyla Remzi Kitabevi tarafın'dan kitap halinde yayım
lanmıştır (İstanbul 1939). ingilizce' den
Türkçe'ye ikinci tercümesi Osman Yüksel Serdengeçti tarafından Kanuni Dev-

Busbeke istanbul'da kaldığı süre boyunca Çemberlitaş civarındaki Atik Ali
Paşa evkafından olan Elçi Ham'nda oturmuştur. Mektuplarında bu han hakkın
da hayli ayrıntılı bilgi verir. Osmanlı topraklarına ilk olarak Macaristan'ın Oran
(Estergon) şehrinde giren Busbeke Rumeli'nin Türkler'e ait kısmını boydan boya geçerek 20 Ocak 1555'te istanbul'a
ulaşır. istanbul, Türkler'in örf ve adetleri, devlet ileri gelenleri, saray ahvali hakkında gördüklerini ve duyduklarını anlatır, özellikle Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi olayı üzerinde durur. Busbeke ve beraberindekiler 9 Mart'ta Amasya'ya gitmek üzere Üsküdar'a geçerler.
Yol üzerinde gördükleri şeylere. köy ve
kasabalara dair değerli bilgiler veren
Busbeke, Ankara'da Hacı Bayram Camii'nin yanındaki Augustus Mabedi'nin duvarlarının iç yüzünde Latince, dış yüzünde Grekçe olarak yer alan Roma imparatoru Augustus'un vasiyetnamesini
(Monumentum Ancyranum) ilk defa kopya
ederek ilim alemine tanıtır. 7 Nisan'da
Amasya'ya varan heyet burada Kanüni
Sultan Süleyman tarafından kabul edilir.
Haziran başlarında istanbul'a dönen Busbeke raporunu vermek üzere Viyana'ya
hareket eder. Daha sonra tekrar istanbul'a dönen elçi diğer mektuplarında o
devirdeki Türk hayatı hakkında birçok
bilgi verir. Bu arada saray entrikaları
üzerinde de durur ve özellikle Sadrazam Rüstem Paşa'nın yaptıklarını anlatır. Elçiliği sırasında istanbul'da çıkan
büyük bir veba salgını sırasında Büyükada'ya kaçan Busbeke, heyetin hekimi
olan W. Quacquelbe'nin salgın sırasında
hastalanarak öldüğünü de açıklar.
Türkler'in savaş usulleri hakkındaki
bir yazısı ile çeşitli konularda Osmanlı
Devleti'ne dair bilgi verdiği başka yazı
ları ve padişaha, Rüstem Paşa'ya yolladığı mektuplar vb. ise henüz Türkçe'ye
çevrilmemiştir. Avrupa'da özellikle Türkiye seyahatnamesi çok ilgi uyandırdı-
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ğından bu kitap üzerine birçok araştır
ma ve hatta tez yapılmıştır. Busbeke aynı zamanda Jale soğanlarının Hollanda'ya götürülmesini ve orada yetiştirilme
sini de sağlamıŞtır. Ayrıca, 200'den fazla elyazma kitap toplayarak. bunları Viyana'ya imparatorluk kütüphanesine vermiştir.
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Türkçe'ye Farsça'dan girmiş olan kelime: püselik şeklinde de kullanılmakta
dır.

Suselik Perdesi. Portenin, sol anahtagöre üçüncü çizgisi üzerine yazılan

rına

si

notasının adıdır.

Bilselik Makamı. Tarihi çok eskilere dayanır. Yerinde büselik beşlisine a) hüseynide hicaz dörtlüsü b) hüseynide kürdi
dörtlüsü ilavesiyle meydana gelen iki çeşit dizisi vardır. Donanımına herhangi
bir arıza işareti yazılmaz. Makamın güçlüleri hüseyni ve çargah perdeleri, durağı dügah perdesidir. Çıkıcı seyreder.
Batı müsikisindeki la minör gamına çok
yakındır.

Büselik
ma k amı

dizileri

Büselik dörtlüsü veya beşlisi, büselik
birçok birleşik ma-

makamının dışında
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