
BURÇ 

net sanatına dönüştürüldüğü, geçmişte 
olduğu gibi günümüz insanını Cıa yaygın 
şekilde etkisi altına aldığı bilinmekte
dir. Bu sebeplerle tarih boyunca İslam 
alimleri gereken hassasiyeti göstererek 
müslümanları konunun akideye yönelen 
tehlikelerinden korumak için sert uyarı
larda bulunmuşlardır. Bununla birlikte 
bazı mutasawıflar, bir kısım İslam dü
şünürler! ve sanatkarlar astrolojik sis
temle buna bağlı sembolleri, kainatı bü
tünüyle kavramaya imkan veren bir cazi
beye sahip olmalarının da tesiri altında 
ilgiyle karşılamışlardır. Böylece burçtarla 
ilgili semboller geniş bir şekilde İslam 
sanat ve edebiyatma da yansımıştır. 
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ımı I LHAN KuTLUER 

Sanatta Burç. Eski medeniyet ve din
lerde burçların insanın maddi ve mane
vi dünyasındaki yeriyle var sayılan ilgisi, 
her devirde çeşitli sanat eşyasında ve 
mimari tezyinatta burç sembollerinin 
yer almasına sebep olmuştur. İslam me
deniyetinde de genellikle figür tasvirin
den kaçınan müslüman sanatkartarıh taş 
süslemeler, seramik, çini ve -özellikle 
minyatürlü elyazmalarında burç sem
bollerini -özenle çizdikleri görülmekte
dir. Burç sembolleri, .kaynağı en eski de
virlere inen yerli halk inançları ve bazı 
müslüman ilim -adamlarının geliştirdik
leri yorum tarzıyla karışarak fal ve tıl
sım kitaplarından tıpta ilgili yazma ki
taplara kadar birçok alana girdiği gibi 
mimari eserlerde de yer almaya başla
mış, tezyinatta görülen hayvan ve insan 
suretlerinin de birçoğu burçlara bağ

lanmıştır. 
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Burç tasvirleri İslam sanatına yansır
ken bazılarında burçlar kuşağı sayı ve 
düzen bakımından eksiksiz, bazılarında 
ise gezegenler ve öteki astral semboller
le yan yana gösterilmiştir. Mimari eser
lerdeki burçtarla ilgili tasvir örnekleri
nin en eskilerinden bir grup, Dicle nehri 
üzerindeki İbn ömer Köprüsü'nün bü
yük ayakları üzerine işlenmiştir (bk. ciz
RE KÖPRÜSÜ). Panolar halinde taşa ka
zılan bu figürlerin çoğunun gezegenler 
ve burçları temsil ettiği hususunda pek 
çok araştırmacı görüş birliği halindedir. 
Herzfeld'e göre bu kabartmalar sağdan 
sola doğru şu düzene göre sıralanır: 1. 
Satürn ve Terazi, z. Jüpiter ve Yengeç, 
3. Mars ve Oğlak, 4. Güneş ve Aslan, s. 
Venüs ve Balık, 6. Merkür ve Başak, 7. 
Ay ve Boğa, 8. Yay burcu ve yanında tam 
teşhis edilemeyen bir başka figür. Burç 
figürlerinin böyle bir eserde yer alışı, ay
rıca köprünün inşa edildiği yıl ile de bağ
lantılı görülmektedir. 

Bugün Berlin Devlet Müzesi'nde bulu
nan ve göbek kısmındaki kitabeden Ab
dülvahid adlı bir sanatkarın eseri oldu
ğu anlaşılan 971 (1563-64) tarihli bir çi
ni tabakta çepeçevre sıra halinde bütün 
burçların işlendiği görülmektedir. Burç
ları bir tek parça üzerinde böylesine açık 
ve fonksiyonel bir kompozisyonla verme
si ve kesin bir tarih taşıması bakımın
dan seçkin bir yere sahip olan bu tabak
la mavi- beyaz renk düzeninde her biri 
ayrı daire içine alınarak resmedilen burç
lar, saat kadranı düzenindeki gibi on iki 
madalyon halinde sıralanmıştır. 

Maden sanatında dikkati çeken burç 
tasvirli eserlerden biri 608 ( 1211 -12) ta-

üzerinde burç tasvirleri bulunan çini tabak 
(Isi§ m Sanatla rı Müzesi - Berlin) 

rihli bir divit kutusudur. Bugün British 
Museum'da bulunan eser, kitabesine gö
re iran'da Mahmüd b. Sungur tarafın
dan yapılmıştır. Kapağın üst kısmında 
yer alan enlemesine kompozisyon, on iki 
burç sembolünün de yer aldığı zengin 
bir tezyinatla şekillendirilmiştir. Burçlar 
ise biri ortada, diğerleri iki yanda olmak 
üzere düzenlenen üç daire içinde dörtlü 
gruplar halinde resmedilmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Yünus, ai -Zigj al-kabir al -hakimi (Le 
Livre de la grande tab le hakemite) (nşr. ve tre . 
J_ J _ A. Caussin de Perceval), Noticeset Extraits 
des Manuscrits, VII (1804), s. 16-240; S. J . Kug
ler, Sternkunde und Sterndienst in Babel, 
Münster 1907, 1, 39·40 ; Seyyid Hüseyin Nasr, 
İslam ve ilim: İslam Medeniyetinde Ak lt İlim
lerin Tarihi ve Esasları (tre . İlhan Kutluer), İs
tanbul 1989, s. 95-134; A. K. Coomaraswamy, 
"The Nine Planets", Bu Iletin of Worcester Art 
Museum, XN/1 (1923), s. 6-10; W. Hartner, 
"The Pseudoplanetary Nodes of the Moon's 
Orbit in Hindu and Islamic Iconographies", 
Al, V /2 (1938), s. 113·154; J. P. Roux, "Le decor 
anime du caravansarail de Karatay en Ana
tolie", Syria, XLIX, Paris 1972, s. 371-397. 

li] SELÇUK MÜLAYİM 

Edebiyatta Burç. Gök cisimleri, kozmik 
alem ve bu alemdeki unsurlar genel ola
rak bütün edebiyatlarda yer almakta
dır. Yıldızlar İlkçağ'lardan beri insanoğ
lunu hayret içinde bırakmış, bu sebeple 
astronomi hemen her devir ve kültürde 
üzerinde ilgiyle durulan bir konu olmuş, 

bazan din ile kaynaşmış, bazan da dini 
duygu ve fikirler doğurup beslemiştir. 
İslam milletlerinin edebiyatlarında oldu
ğu gibi Türk edebiyatının manzum ve 
mensur eserlerinde de gök cisimleriyle 
ilgili çeşitli bilgiler yanında birtakım re
miz ve mazmunlara, bunların özellikleri 
üzerine kurulmuş teşbih, tevriye, cinas 
vb. edebi sanatlara sık sık rastlanmak
tadır. 

Konuyla ilgili eserleri iki grupta top
lamak mümkündür. İslam dünyasında 
ilm-i nücüm, ilm-i tencim, ilm-i ahkam-ı 
nücüm ve ilm-i zic adlarıyla bilinen ilim
lere dair yazılan eserlerle ansiklopedik 
mahiyetteki çalışmalar ve umumi tari
he ait eserlerin giriş bölümlerindeki bil
giler birinci grubu teşkil eder. Bunun 
dışında kalanlar ise doğrudan edebiyat
la ilgili olan, kaside ve gazel gibi divan 
şiirinin çeşitli formlarında yazılmış şiir

lerle bilhassa tevhid, münacat türünde
ki manzumeler ve mi'racname gibi dini, 
Hüsn ü Aşk, Deh- mürg vb. aşk ve ma
ceraya dayalı mesneviler konuya dotaylı 
şekilde temas eden, ifadeyi zenginleştir-


