
!attığı bir seyahatnamedir. 3. Notes on 
the Bedouins and the Wahabys (Lon
don 1831 ; Weimar 183 I ; Paris 1835). Ara
bistan'da bulunduğu sırada aralarında 
yaşadığı ve merkezlerini ziyaret ettiği 

Vehhabiler ile bedevilerin siyasi, iktisa
di, askeri ve içtimar durumlarıyla ilgili 
gözlem ve izienimlerini derlediği iki cilt
lik bir eserdir. 4. Mecmu 'a mine'I-em
ştili'l - 'Arabiyye. Arapça olarak hazırla
dığı bu eser İngilizce'ye (Arabic Proverbs 

or the Manners and Customs of the Mo· 
dem Egyptians, London 1830, şerhiyle bir
likte). Almanca'ya (Weimar 1834) ve diğer 
bazı Batı dillerine tercüme edilmiştir. s. 
Travels in Syria and the Holy Land 
(London 1822) 
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Kale bedenleri üzerinde 
bir kısmı beden duvarlarının 

dışına taşacak şekilde inşa edilen 
savunma kuleleri 

(bk. KALE). 

BURÇ 

( r..r.ll ı 

_j 
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Güneşin bir yılda takip ettiği düşünülen 
yörüngenin içlerinden geçtiği 
belli sembollerle gösterilen 

L 
on iki takımyıldızdan her biri. 

_j 

Burç ( çoğulu burüc ve ebrac) sözlükte 
"güzel olmak, örtülerinden sıyrılmak, yük
selerek görünür olmak" manalarma ge
len berec kökünden Arapça bir isimdir. 
Gökteki burçlar yükselmeleri, görünür 
olmaları veya açığa çıkmalarından ötü
rü bu adı aldıkları gibi surlarla çevrili bir 
şehrin veya sarayın kuleleriyle bir kale-

nin yüksek ve stratejik mevzileri de ay
nı sebeplerden burç olarak adlandırıl
mıştır. 

İslam Öncesi. Burçla ilgili en erken ta
rihi bilgilere, Sumerler'e ait çivi yazılı 

metinlerde muğlak bir şekilde rastlan
maktadır. Bununla birlikte Ön Asya'da 
buna ait sistemli bilgiler, milattan ön
ce ll. binyıldan itibaren yazılan Akkad
ca, Elamca ve Hititçe metinlerde göze 
çarpmaktadır. Ninova'da (Nin ive) Asur
lular'a ait kral kütüphanesinde ele geçi
rilen metinler, Tanrı Marduk'un yörün
geyi nasıl on iki burca böldüğünü anla
tır. Ancak milattan önce ı. binyıldan iti
baren tam olarak ele geçen As ur- Babil 
burç isimleri şöyledir (Brown, s. 180): Ku
sarikku (Koç), Alpu (Boğa). Tuamu rabü
ti (ikizler). Pulukku (Yengeç olmalı), Arü 
(Aslan), Siru (Başak), Zibanitu (Pençe. tam 
bilinmiyor). Akrabu (Akrep). Qastu (Ok). 
Saha (Keçi, tam bilinmiyor). Ka (Kova ol
malı), Nunu (Balık). Daha erken deviriere 
ait metinlerde adları tam olarak tesbit 
edilemeyen bu burçların yılın belli dö
nemlerinde sabit bir yörünge boyunca 
hareket ettiğine ve bu hareketlerinin 
yeryüzündeki hayatı etkilediğine inanı
lırdı. Mezopotamya geleneğinde gök ci
simlerinin tanrı olarak kabul edilmesi 
ile bu inanç arasında yakın bir ilişki mev
cuttur. Buna göre insanlar hangi bur
cun altında dağariarsa o burcun tanrı
sının etkisi ve himayesinde olurlardı. 

Mesela Akrep döneminde doğanlar en 
kızgın ilahların hakimiyetinde oldukları 
için tehlikeli insanlardı. Boğa dönemin
de doğanlar ise savaş tanrılarının hima
yesinde bulunduklarından iyi birer sa
vaşçı özelliği taşırlardı. Mısır'da Helenis
tik döneme kadar burçlarla ilgili her
hangi bir kayda rastlanmamış, orta kral
lık döneminde ise "dekan" adı verilen 
değişik bir burç sistemi ortaya çıkmıştır. 

Burçların insan üzerine yaptığı etki 
hakkında en ayrıntılı bilgiler Mezopotam
ya ve özellikle Asur geleneğini takip eden 
Yahudi-İbrani literatüründe görülür. İb
ranfce'de burç mezzolot adını alır. Eski 
Ahid'in çeşitli yerlerinde (Eyub, 9/ 9. 38/ 
31 -32; Amos, 5/8; İşaya, 13 / 10) burçla
ra atıflar vardır. Eyub ve .Amos'ta zikre
dilen burçların Oriyon ve Ülker olması 
mümkündür (!DB, IV, 242) İbrani litera
türünde Kitab-ı Mukaddes dışında burç
lara ait en erken bilgiler, Lut gölü civa
rında bulunan l{umran'daki dördüncü 
mağarada ele geçirilen metinlerde tesbit 
edilmiştir. Bu fragınanlarda Mandeen
ler'inkine benzer şekilde zodyak burçla-
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rının simgeleri sıralanmıştır (JNES, XLVIII, 
20 ı). Yörüngenin burçlara bölünmesine 
ait ilk net bilgilerse Ortaçağ'lara ait Se
fer Yesirah adlı bir kitapta ortaya çık
mıştır. Buna göre İbrani literatüründeki 
on iki burcun adı şöyledir: Taleh (Koç), 
Shor (Boğa). Te'omim (ikizler). Sartaz (Yen
geç), Aryeh (Aslan), Betullah (Başak), Moz
nayim (Terazi). Akrav (Akrep), Keshet (Yay), 
Gedi (Oğlak). Deli (Kova). Dagım (Ba lık). 

Bu burçların tekabül ettiği zaman dilim
leri bugün kabul edilen sıranın aynıdır 
(EJd., XVI , I I 91) 

Talmud'da burçlara ait açık seçik bir 
bilgi bulunmamakla birlikte yahudi bil
ginleri insanın belli bir burç altında doğ
duğuna ve herkesin bir semavf bedeni
nin (mazzal) bulunduğuna inanırlardı. 

Herkesin kendisini etkileyen bir yıldızı 
vardı; aynı burç altında doğanlar mane
vf açıdan akraba sayılırlardı. Yine bu te
lakkiye göre her burç belli bir olayı sem
bolize ediyordu. Mesela yaratılış sırasın
daki aydınlığı Koç, karanlığı Boğa. sek
si İkizler, evliliği Başak, insanı ise Yen
geç burcu sembolize etmekteydi. Burç
lar oluşturdukları dört elemana (hava, 
su. ateş, toprak) göre de üçerli gruplara 
ayrılırdı. Mesela Balık, Akrep ve Yengeç 
su elemanını oluşturmaktaydı. Burçlar 
insanları etkilemek üzere kehanetlerde 
de kullanılabiliyordu, fakat bütün yahu
dilerin burçların kötü etkisinden uzak 
olduğu kabul edilirdi (EJd., lll, 789). 

Grek dünyasında burçlara ilk defa te
mas eden Homeros'tur. Milattan önce 
IV. yüzyılda yaşayan Grek matematik
çisi Eudoxus kırk dört burç adı sayar, 
Ptolemy (m.s. 100-178) ise kırk sekiz burç 
sıralar. Grekler'de kullanılan ve çoğu hay
vanlara ait olan burç adları geleneksel 
olarak Hipparchus'a (m.s. ı. yüzyıl) atfe
dilir. Bugün kullanıldığı şekliyle on iki 
burç adı ise Latin literatüründe ortaya 
çıkmıştır. Greko-Romen astrolojisine gö
re on iki burç on iki "hane" oluşturmak
ta ve her hane insanın belli bir yönünü 
etkilemektedir. Buna göre Koç burcu be
den ve kişiliği, Boğa zenginliği, İkizler 
bilgi ve ifade gücünü. Yengeç sadakati, 
dehayı ve merak güdüsünü, Aslan soy, 
zevk ve hayalciliği, Başak sağlığı ve gö
rev bilincini, Terazi evlilik ve ortaklık duy
gusunu, Akrep yeniden doğum ve ölümü. 
Yay ideolojiyi ve başka ülkelere merakı, 
Oğlak meslek ve statüyü, Kova umut ve 
dostluğu, Balık sınırlama ve kuşatma 
güdüsünü etkiliyordu. 

Hinduizm'de nakşatra denilen yirmi 
sekiz burç vardır. Burçlar Hindü litera-
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türüne göre ayın karıları ve Daksa ·nın 
kızlarıdır. Budizm'de de Hinduizm'in et
kisi altında gelişen yirmi sekiz burç mev
cuttur ve bunlar aynı şekilde nakşatra 
adını alır. Budist telakkiye göre tanrı ni
teliği taşıyan burçlar insan üzerine doğ
rudan etkilidir. 

Sasanf dönemine ait İran metinlerin
de on iki, Çin geleneğinde de siu adını 
alan yirmi sekiz burç vardır. 

İslam öncesi telakkilerde burçların 
astronomik detaylardan ziyade insan 
üzerine olan etkilerinin işlenişi , bu te
lakkinin dinle olan yakın temasından ile
ri gelmektedir. Buna göre ilah olan gök 
cisimleri insan eylemlerini yönetmekte
dir. İlahlarla ve dolayısıyla gök cisimle
riyle ilişki kurma çabasından da özel ke
hanet formülleri geliştirilmiştir. Böylece 
burçlarla kehanet yahut da fal arasında 
çok yakın bir ilişkinin bulunduğuna ina
nılmaktadır. 
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~ KüRŞAT DEMİRCİ 

İslam Literatüründe Burç. Kur'an-ı Ke
rfm'de dört defa çoğul şeklinde geçip bir 
sürenin de adını (ei-Burüc) oluşturan ke
lime, bir yerde "kale burcu" (en-Nisa 4/ 
78), diğerlerinde "gökteki burç" (el-Hicr 
151 16; el-Furkan 251 61; el-Burüc 85 1 ı) 
anlamında kullanılmıştır. Müfessirler bu 
iki anlamı bazan "semavf surların kule
leri" şeklindeki bir benzetmeye yol aça
cak şekilde birleştirmişlerdir. Genellikle 
burç kelimesinin "zuhur eden. yüksekte 
olan; kale veya saray burcu" anlamların
dan hareketle açıklamalarda bulunmuş
lar ve göklerdeki burçlara da benzetme 
yoluyla bu ismin verildiğini belirtmişler
dir. Yine onlara göre burçlar aynı zaman
da ayın menzillerini de işaretleyen yıl

dızlardır. Zaman zaman "gök kapıları" 
anlamında kullanılan burç kelimesine 
bazan da -dikkat çektiği için olsa gerek
"büyük yıldız" anlamının verildiği görül
mektedir ( Zemahşeri, ll, 534) . 

ı 
Tefsirinde kozmalajik feorilere geniş 

yer vermesiyle tanınan 'Fahreddin er-
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Razi de burçları gezegenlerin katettik
leri merhaleler düzeni olarak anlar ve 
onları gökteki yüksek sarayiara benze
tir. Burçlar güneşin ve ayın geçtiği ko
naklardır : ayrıca Allah'ın üzerlerine ye
min ettiği "yıldızların mevkileri " ifadesi 
de ( e l-Vakıa 56/ 75) yıldızların doğdukla

rı veya battıkları yerler anlamına geli
yor olmalıdır. Razi'ye göre ayetteki "me
vakıu 'n-nücüm" tabiriyle şeytanların gök
lerden kovuldukları veya yıldızların kı

yamet günü saçılacakları esnadaki mev
kiler de kastedilmiş olabilir (Me{atfhu ' l

gayb, XXIV, 106 ; XXIX, 188; XXXI, I 13) 
Burçların bu şekilde şeytanların gayb 
alemine sızmalarını önlemek üzere taş
landıkları gök surlarının kulelerine ben
zetilmesi güzel bir istiare örneğidir. 

Klasik açıklamaları ana hatlarıyla tek
rarlayan Elmalılı Muhammed Harndi de 
kelimenin Batlamyusçu anlamının, söz 
konusu benzetmelerin ötesinde gittikçe 
yaygınlaştığına işaret ederek burçların 
gökteki belirgin konumlarını, bir şehrin 
planındaki yüksek binaların veya bir ül
kenin haritasındaki önemli şehirlerin far
kedilirliğiyle kıyaslamaktadır. Burçlar ku
şağının bölümlenmesi ve adiandıniması 
konusunun çok eskilere dayandığını be
lirten Elmalılı, geleneğin İslam kültürün
de felekiyyatın kurucusu olarak tanınan 
Hz. İdrfs'e kadar uzandığını kaydetmek
tedir (Hak Dini, V, 3608-3609; VII, 5688-

5689). 

Gökteki sabit yıldızlar küresinin ve 
özellikle burçlar kuşağındaki farazi şe
killerin milattan önce lll. binyıldan beri 
benimsendiği tahmin edilmektedir. Ye
rin hareket ettiği esasına dayanan bu
günün astronomisine göre güneş bir yıl
da ekliptiğin etrafında tam bir dönüş 
gerçekleştiriyor gibi görünür. Ekliptik, 
büyük alem küresini yatay olarak ikiye 
bölen gök ekvatorunu 23,5 derecelik bir 
açı ile keser. Bu kesişme noktaları da ilk
bahar ve sonbahar ekinaksiarını (gündüz
gece eşitliği ) oluşturur. Ekliptiğin her iki 
yanından 8,5 derecelik bir kuşak farze
den eskiler, bu kuşağa burçlar kuşağı 
adını vermişlerdir. Güneşin 21 Mart'ta 
girdiği ilkbahar'ekinoksundan başlamak 
üzere burçlar kuşağı on iki eşit parçaya 
bölünmüş ve bu parçaların her birinde 
yer alan takımyıldızlara burç denilmiş
tir. Ancak yüzyıllardır gündüz-gece eşit
liklerinin gerilemesinden ( ekinaks preses
yon u) ötürü meydana gelen kayma so
nucu burçlar bugün eski mevkilerini ko
rumamaktadırlar. Her yıl meydana ge
len kaymanın yaklaşık SO açı saniyesi 

(50.26" ) ve burç sembolleriyle takımyıl
dızlar arasındaki bugünkü kaymanın da 
36 derece kadar olduğu göz önünde tu
tularak burçlara bilinen adların yaklaşık 
2600 yıl önce verildiği hesaplanmakta
dır (Larousse Encyclopedia of Astronomy, 
S. 48) 

Mezopotamya medeniyetlerinden bu 
yana genelde hayvanlarla temsil edilen 
burçlar sembolizmi kültürden kültüre 
az çok farklılık göstermektedir. Grekçe'
de "zôdiakos kyklos" (hayvanlar dairesi) 
veya "to zôdia" (küçük hayvanlar) olarak 
anılan takımyıldızlar dizisi. İslam felekiy
yatında "felekü'l- burüc" veya "dairetü'l
burüc" adını almıştır. Esas itibariyle Bat
lamyus ·un el- Mecistf'sindeki şekliyle 

benimsenen burçlar kuşağı . İslam astro
nomi literatüründe güneş ve diğer ge
zegenlerin hareketini açıklamada daima 
başvurulan bir merhaleler düzeni ola
rak aynı geleneği sürdürmüştür. Güne
şin gökyüzündeki hareketi sırasında belli 
tarihlerde girdiği burçların isim ve sıra
ları Latin kültüründe de benzer şekiller
de benimsenmiştir. 360 derecelik daire
vf kuşağın 30'ar derecelik on iki bölüme 
ayrılması sonucu oluşan burçlar, Arap
ça ve Latince karşılıkları ve güneşin bur
ca girdiği tarih itibariyle şu şekilde sıra
lanmaktadır: Koç (Ham el, Aries: 21 Mart), 
Boğa (Sevr, Taurus: 20 Nisan), İkizler (Cev
za, Gemini : 21 Mayı s), Yengeç (Seretan, 
Cancer : 22 Haziran), Aslan (Esed, Leo: 23 

Temmuz). Başak (Sünbüle, Virgo: 23 Ağus

tos), Terazi (Mizan. Libra: 23 Eylül), Ak
rep (Akreb, Scorpius: 22 Ekim), Yay (Kavs, 
Sagittarius: 22 Kasım) , Oğlak (Cedi, Cap
ricornus: 22 Ara lı k ). Kova (Delv, Aquarius: 
20 Ocak), Balık (Hüt, Pisces: 19 Şubat) . 

Güneşin burçlar kuşağı üzerindeki bu 
hareketi mevsimlerin başlangıç ve bitiş 

noktaları gibi gündüz ve gecenin uzayıp 
kısalmasını da takvime bağlar. 

İhvan-ı Safa. burçların çeşitli isimler 
alması konusu üzerinde birçok bakım
dan ayrıntılı şekilde durmuşlardır (bk. 
Resa'il, I, I 15- 135) Yükselip alçalmala
rına, kuzey veya güneyde bulunmaları
na, gece ve gündüz doğmalarına. dört 
unsur (amisır -ı erbaa*), dört ahlat (ah
lat- ı erbaa*) ve dört keyfiyete olan nis
betlerine göre çeşitli isimler alan burç
lar, böylece gerek gözlemcinin yerdeki 
konumu, gerekse gök ve yer arasındaki 
tabiat düzeninin tasviri açısından belli 
nitelikler kazanır. İhvan-ı Safa'ya göre 
burçlar bir kare ve dört üçgenin daireyi 
on iki kısma ayırmasıyla gruplanır. On
ların yaptığı bu gruplandırma esas iti-


