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net

sanatına dönüştürüldüğü, geçmişte

olduğu gibi günümüz insanını Cıa yaygın
şekilde

etkisi altına aldığı bilinmektedir. 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 düşünürler! ve sanatkarlar astrolojik sistemle buna bağlı sembolleri, kainatı bütünüyle kavramaya imkan veren bir cazibeye sahip olmala rının da tesiri altında
ilgiyle karşılamışlardır. Böylece burçtarla
ilgili semboller geniş bir şekilde İslam
sanat ve edebiyatma da yansımıştır.
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Sanatta Burç. Eski medeniyet ve dinlerde burçların insanın maddi ve manevi dünyasındaki yeriyle var sayılan ilgisi,
her devirde çeşitli sanat eşyasında ve
mimari tezyinatta burç sembollerinin
yer almasına sebep olmuştur. İslam medeniyetinde de genellikle figür tasvirinden kaçınan müslüman sanatkartarıh taş
süslemeler, seramik, çini ve -özellikle
minyatürlü elyazmalarında burç sembollerini -özenle çizdikleri görülmektedir. Burç sembolleri, . kaynağı en eski devirlere inen yerli halk inançl arı ve bazı
müslüman ilim -adamlarının geliştirdik
leri yorum tarzıyla karışarak fal ve tıl
sım kitaplarından tıpta ilgili yazma kitaplara 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 sembollerle yan yana gösterilmiştir. Mimari eserlerdeki burçtarla ilgili tasvir örneklerinin en eskilerinden bir grup, Dicle nehri
üzerindeki İbn ömer Köprüsü'nün büyük ayakları üzerine işlenmiştir (bk. cizRE KÖPRÜSÜ ). Panolar halinde taşa kazılan 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, ayrıca köprünün inşa edildiği yıl ile de bağ
lantılı görülmektedir.
Bugün Berlin Devlet Müzesi'nde bulunan ve göbek kısmındaki kitabeden Abdülvahid adlı bir sanatkarın eseri olduğu anlaşılan 971 (1563-64) tarihli bir çini tabakta çepeçevre sıra halinde bütün
burçların işlendiği görülmektedir. Burçları bir tek parça üzerinde böylesine açık
ve fonksiyonel bir kompozisyonla vermesi ve kesin bir tarih taşıması bakımın
dan seçkin bir yere sahip olan bu tabakla mavi- beyaz renk düzeninde her biri
ayrı daire içine alınarak resmedilen burçlar, 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 taba k
(Isi§ m Sanatl a rı Müzesi - Berlin)

rihli bir divit kutusudur. Bugün British
Museum'da bulunan eser, kitabesine göre 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.
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Edebiyatta Burç. Gök cisimleri, kozmik
alem ve bu alemdeki unsurlar genel olarak bütün edebiyatlarda yer almaktadır. 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 olduğu gibi Türk edebiyatının manzum ve
mensur eserlerinde de gök cisimleriyle
ilgili çeşitli bilgiler yanında birtakım remiz ve mazmunlara, bunların özellikleri
üzerine kurulmuş teşbih , tevriye, cinas
vb. edebi sanatlara sık sık rastlanmaktadır.

Konuyla ilgili eserleri iki grupta toplamak mümkündür. İslam dünyasında
ilm-i nücüm, ilm-i tencim, ilm-i ahkam-ı
nücüm ve ilm-i zic adlarıyla bilinen ilimlere dair yazılan eserlerle ansiklopedik
mahiyetteki çalışmalar ve umumi tarihe ait eserlerin giriş bölümlerindeki bilgiler birinci grubu teşkil eder. Bunun
dışında kalanlar ise doğrudan edebiyatla ilgili olan, kaside ve gazel gibi divan
şiirinin çeşitli formlarında yazılmış şiir

lerle bilhassa tevhid, münacat türündeki manzumeler ve mi'racname gibi dini,
Hüsn ü Aşk, Deh- mürg vb. aşk ve maceraya dayalı mesneviler konuya dotaylı
şekilde temas eden, ifadeyi zenginleştir-
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rnek için kozmik unsurlara bir malzeme
olarak yer veren eserlerdir. Birinci gruba Kasımpaşalı Osman b. Mehmed'in
mensur Cdmiu'l-ahkclm ii mesdili'l hds ve'l- dm adlı eseriyle manzum Muradndme, Ali'nin Künhü'l-ahbdr'ı ve
Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın Mdrifetndme'si örnek gösterilebilir. Tarihi eserler arasında da Ayni'nin İlf.dü '1 - cümdn 'ı
örnek gösterilebilir. Eserin baş tarafın
da kainatın yaratılışı hakkında bilgi verilirken burçlar da geniş olarak ele alı
nır. Hatta bu eserin bazı yazmalarında
burçtarla ilgili minyatürler yer almıştır
(bk. iü Ktp., TY, nr 5953) Nev'i de Netdicü'l-füm1n ve mehdsinü'l-mütı1n adlı
eserinin "ilm-i nücüm" faslında konuyu
objektif bir şekilde ele almış, bu arada
ilm-i ahkam-ı nücüm (astroloji) aleyhindeki ayet ve hadisleri de zikretmiştir.
Başta güneş

ve ay olmak üzere büfarklı müddetler içinde
batıya doğru süren kendi tabii

tün gezegenler
doğudan

dönüşlerinde burçları dolaşırlar.

Her yıl 
bir hanesi, bir burcu vardır. Gezegenler burada belli bir müddet bulunur,
bu sırada o burcun tesiri altında kalır
lar. "Vakt-i kıran" veya sadece "kıran"
denilen, gezegenlerin hangi burçlara ne
zaman dahil oldukları Muradndme'de
"Haneha-yı Kevakib -i Seyyare" başlığı
altında geniş bir şekilde anlatılır. Elvan-ı
Şirazi' nin tercüme ettiği tasawufi bir
mesnevi olan Gülşen-i Rdz'da da bu gezegenlerin burçtarla ilgisi üzerinde durulur.
dızın

Yıldızların

ait oldukları burçta bulunvakte "şeref" veya "vakt-i şeref"
denir. Buradan eşref-i saat* mefhumu
doğmuştur ki çeşitli beyit ve mısralar
da değişik vesilelerle çok tekrar edilen
bir unsurdur. Genel olarak da şairin sevgilisini gördüğü, ona kavuştuğu, ondan
haber aldığı anı belirtmek için kullanılır.
Figani'nin, "Burc-ı şerefde gün gibi bul
hüsn ile kemal 1 Eksikliğini görmeyelim
dukları

983 (15751
yılına ait
zayiçel i
takvimde
yıldızların

burçlara
dahil olduğu
zamanı ve
eş ref saatleri
gösteren
minyatürlü
bir sayfa
(İÜ Ktp., TY,

nr. 2000, vr. 25a)

ey kaşı hilal" ve, "Burc-ı şeref üzre görüp ol ruhları mahı 1 Ahım sevinip gök
yüzüne attı külahı" beyitleri bunun birer örneğidir.
İbrahim Hakkı Mdrifetndme'de geçen,
"Hamel ü Sevr ile Cevza'da gelir fasl-ı
bahar 1 Seretan u Esed ü Sünbüle 'dir
yaza medar 1 Tuttu güz faslım Mizan ile
Akreb dahi Kavs 1 Cedy ü Delv ile Hüt
kıldı zemistanda karar" kıtasında burçlarla mevsimler arasındaki ilgiyi açıklar.
Ayrıca "burc-ı isna aşer" terkibiyle de
bazan on iki imam kastedilir. Nitekim
NevTnin bir terkibibendinde yer alan,
"Bunlar-durur nücüm-ı saadet çerağ-ı
din 1 Bunlar-durur olan on iki burca pasban" beytinde on iki imam burçların bekçisi olarak zikredilmektedir.
Burçların her biri divan edebiyatında
değişik özellikleriyle ayrıca birer remiz
olarak da ele alınmıştır : Hamel (Koç) burcu. "Burc-ı bere" adıyla da anılan bu burçtan genel olarak güneşte birlikte bahsedilir. Eski takvime göre ilkbaharın birinci ve altıncı gününe Nevruz denir. Nevruz'un başlangıcı güneşin Hamel burcuna girdiği zamandır. Bahardan bahseden beyit ve mısralarla bahariyye*lerde Güneş - Hamel - Nevruz üçlüsüne ve
bunların birbirleriyle yakın ilgisini aksettiren çeşitli ifadelere rastlanır. Sevr (Boğa) burcu. "Burc-ı süreyya" ve "burc-ı
gav" olarak da adlandırılan Sevr ayın
burcudur. Sabah olunca görülmemesi
ayın kurban edilmesine bağtanır ve güneşin doğuşu esnasında gökyüzünde beliren kırmızı renk de kurban edilen ayın
kanı şeklinde yorumla mr. Sevr- kurban
ilişkisi sebebiyle ıydiyye*lerde rastlanan
bu motif, ayrıca boğanın ağır işlere dayanıklı olması ve yük taşıyabilmesi dolayısıyla da söz konusu edilir. Felek onu
ağır şeyleri taşımada kullanır. Ancak Sevr
efiakin yükünü taşıdığı halde şairin gönül yükünü, gam yükünü taşıyamaz, boynu kırılır. Cevza (İkizler) burcu. "Burc -ı
dü-peyker" adıyla da anılan bu burç, diğer gök cisimleri gibi yükseklik ve yücelik bildiren ifadeler içinde zikredilir.
Şairin övdüğü kimsenin eşiğini süpürmekte ve sevgilinin ayağının tozu Cevza'ya baş tacı olmaktadır. Seretan (Yengeç)
burcu. "Burc-ı harçeng" adıyla da anılır.
Ayın hanesi oluşundan kinaye "burc-ı hilal" de denilir. Esed (Arslan) burcu. Güneşin en tesirli olduğu zaman, "burc-ı
şir" olarak anılan bu burçta bulunduğu
zamandır. Genellikle övülen kişi arslanın
çeşitli özellikleriyle anlatılır. Ayrıca "esed"
iakabıyla anılan Hz. Ali ile Arslan burcu
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arasında bağ kurulduğu da görülmektedir. Sünbüle (Başak) burcu. "Burc-ı hOşe" olarak anılan bu burca beyitlerde
" hOşe-i çarh" ve "hOşe-i sipihr" şeklin
de rastlanır. Cedy (Oğlak) burcu. " Burc-ı
buzgale" diye de adlandırılan bu burç,
"nahs-ı ekber" olan Zühal'in hanesi olduğundan çoğunlukla bu gezegenle birlikte anılır. Yedinci felekte ve gezegenlerin en üstünde bulunduğu için "pasban" (gözcü) olarak vasıflandırılır ve bekçilerin yüksek kulelerde (burç) bulunmasına dayanan çeşitli hayaller içinde yer
alır. Delv (Kova) burcu. "Delv-i sipihr" olarak da anılan bu burcun kelime manasından hareketle su ve kuyu ile ilgisini
ön plana çıkaran özelliklerinden bahsedilir. HOt (Balık) burcu. " Burc-ı mahi" denilen bu burç "hOt-i felek" şeklinde de
geçer. Kejdüm (Akrep) burcu. Ay Akrep
burcunda iken sefere çıktimaması gerektiğine inanıldığından yanak ve saç
ay ve akrebe benzetilerek sevgilinin kapısından ayrılınama bahanesi olarak ileri sürülür. Kavs (Yay) burcu. "Burc - ı keman" veya "hane-i keman" da denilen
ve kaş için müşebbehün bih olarak zikredilen bu burç, çoğunlukla divan edebiyatında Zühre'den sonra en çok adı
geçen bir gezegen olan müşteri ve ok
kelimeleriyle birlikte anılır. Mizan (Terazi) burcu. Zühre gezegeninin hanesi olduğundan onunla birlikte anılır.
Hamel, Esed, Kavs burçlarına "burc-ı
ateşi" (ateş); Cevza, Mizan ve Delv'e
"burc-ı badi" (hava); Sevr, Sünbüle ve
Cedy'e "burc-ı haki (toprak); Seretan, Akreb ve HOt'a "burc-ı abi" (su) denilir. Bu

şekildeki adlandırmalarla

ya

(anasır-ı

korumuş

dört unsurun
erbaa) burçlarla münasebeti belirtilmiş ve tabiatiarına işaret edilmiş
olur. "'Burc - ı çihil-sale" Hz. Adem'i, burc - ı
Mesih ise sekizinci feleği sembolize eder.
Yerleri belli ve sabit olduğu için burçlar
felekte şehirleri de temsil ederler. Mesela "burc-ı evliya" terkibi Bağdat şeh
rini anlatır.
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Akdeniz bölgesinin
Göller yöresinde şehir ve
bu şehrin merkez olduğu il.
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Burdur şehri. kendi adıyla anılan gölün güneydoğu kıyısında bu göle ulaşan
Kurna deresi üzerinde, deniz seviyesinden 940 - 1030 m. yükseklikte meyilli bir
yüzeyde kurulmuştur.
Şehir, Ege kıyılarını ve Anadolu'nun iç
kesimlerini Akdeniz kıyılarında Antalya'-

Ayni'nin 'lk:dü 'l· cümti.n adlı eserinde burç tasvirlerinin yer ald ı ğı sayfalar (10
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bağlayan

ve her dönemde önemini
olan yolun üzerinde bulunur.
Ayrıca İzmir - Eğridir demiryolu üzerindeki Baladız (günümüzdeki adı Gümüş
gün) istasyonundan ayrılan bir şube hattı da Burdur'da sona erer.

Burdur şehri yakınlarında yapılmış olan
arkeolajik kazılar. bu yörede yerleşme
nin çok eski tarihlere indiğini göstermektedir. Mesela Burdur'un 15 km. güneyindeki Kuruçay höyüğünde yapılan
kazılarda (Refik Duru, s. ı 2) milattan önce 6500'e kadar inen bulgular elde edildiği gibi Burdur'un 35 km. güneybatı 
sındaki Hacılar'da yapılan kazılarda da
buradaki bir yerleşmenin milattan önce
VII. bin yılın başlarına kadar indiği tesbit edilmiştir. Fakat bunlar Burdur şeh
riyle ilgisi olmayan yerleşmelerdir. Şeh
rin bugün kapladığı alan içinde de demiryolu istasyonu civarındaki höyükte
Erken Bronz Çağı'na ait prehistorik yerleşmeler tesbit edilmiştir. Burdur'un günümüzde bulunduğu yere kurulmadan
önce birkaç defa yer değiştirmiş olması muhtemeldir. İlk çağlarda bu çevrede yer alan Limnombria (göl şehri) adlı
bir şehrin günümüzdeki Burdur'a göre
göl kıyısına daha yakın bir kesimde olduğu bilinmektedir. Bu şehir o dönemde Pisidya adı verilen ve aşağı yukarı
günümüzdeki Göller Yöresi'ne tekabül
eden yörenin sınırları içerisinde bulunuyordu. O dönemde Burdur'u içine alan
Pisidya bölgesi daha sonra komşuları
olan Hitit, Frigya ve Lidya devletlerine
tabi oldu. Lidyalılar'ın VI. yüzyılda Pers-

