
218

BURCKHARDT, Titus

astro lo ji nin me ta fi zik sel il ke le ri, İb nü’l-

Ara bî’ nin el-Fütû¼âtü’l-Mek kiy ye ve 

£Ušle tü’l-müs tev fiz ad lı eser le rin den 

ha re ket le açık lan mış tır. İn gi liz ce (Sherbo-
ur ne, Eng land 1977; Lo uis vil le 2002), İs-

pan yol ca (Mal lor ca 1982) ve İtal yan ca’ya 

(Ge no va 1985) ter cü me edi len eser Muh-

yid din İbn Ara bî’ nin Mis tik As tro lo ji-

si adıy la Türk çe’ ye çev ril miş tir (trc. Meh-
met Te mel li, As tro lo ji ve Sim ya  için de, 
s. 227-282, İs tan bul 1999). 2. Alc he mie, 

Sinn und We lt bild (Ol ten and Frei burg 
im Bre is gau 1960). Sim ya il mi ne kar şı 

ta kı nı lan kla sik ve mo dern ta sav vur la rın 

ge le nek sel ci bir pers pek tif le de ğer len di-

ril di ği bu eser de sim ya il mi nin kay na ğı, 

do ğa sı, esas la rı ve sem bo lik di li ay rın tı-

lı bi çim de ele alın mış tır. Eser İtal yan ca 

(Tu rin 1961; Mi lan 1981), İn gi liz ce (Lon-
don 1967), İs pan yol ca (Bar ce lo na 1971), 
Fran sız ca (Bas le 1974) ve Meh met Te mel li 

ta ra fın dan Türk çe’ ye ter cü me edil miş tir 

(trc. As tro lo ji ve Sim ya için de, s. 15-215, 
İs tan bul 1999). 3. In tro duc ti on aux 

doc tri nes ésotéri qu es de l’Is lam (Pa ris 
1969). Ta sav vuf ve mis ti sizm, ta sav vuf ve 

pan te izm, mâri fet ve aşk, ta sav vufî te’vil 

ve işârî yön tem, tev hid ve mer te be le ri, 

a‘yân-ı sâbi te, ya rat ma ve halk-ı cedîd, 

insân-ı kâmil gi bi ta sav vuf dok tri ni ne 

iliş kin me se le ler ki tap ta ge le nek sel ci bir 

pers pek tif le ele alın mış tır. Ay rı ca Do ğu 

ve Ba tı ge le nek le riy le ta sav vuf dok tri ni nin 

me se le le ri ara sın da ki ir ti bat nok ta la rı na 

de ği nil miş, bu bağ lam da söz ko nu su ge-

le nek ler le ben zer lik le re, ben zer gö zü ken 

yan lar ve fark lı lık la ra da işa ret edil miş tir. 

Ese rin ana kay nak la rı İb nü’l-Arabî ile Ab-

dül kerîm el-Cîlî’nin me tin le ri dir. İn gi liz ce 

(La ho re 1959; Bloo ming ton 2008), İtal-

yan ca (Ro ma 1979), İs pan yolca (Mad rid 
1980), Fars ça (Tah ran 1996) ve Türk çe’ ye 

(trc. Fah ret tin Ars lan, İslâm Ta sav vuf Dok-
tri ni ne Gi riş, İs tan bul 1982) çev ril miş tir. 

4. L’art de l’Is lam (Pa ris 1985). İs lâm 

sa na tı nın İslâm’ın bâtınî yö nü nün es te tik 

Ha ya tı nı hik met ve ge le ne ğin mo dern 

çağ da an la şıl ma sı na ada yan Ti tus Burck-

hardt’ın Al man ca ve Fran sız ca ka le me 

al dı ğı eser le ri ge le nek sel koz mo lo ji, ge le-

nek sel kent mi ma ri si, kut sal sa nat, İslâm 

es te ti ği ve sa na tı, sim ya ve ta sav vuf üze-

ri ne dir. Ça lış ma la rı ge le nek sel ci çiz gi nin 

sü rek li li ği çer çe ve sin de de ğer len di ril me si 

ge re ken Burc khardt’ın me ta fi zik ala nın-

da ki ça lış ma la rı Frith jof Sch uon’un, sa nat 

ala nın da ki ça lış ma la rı Anan da Ken tish 

Co oma ras wamy’nin baş lat tı ğı sü re cin 

de va mı ola rak de ğer len di ri le bi lir. Burc-

khardt, mo dern dün ya eleş ti ri le rin de 

René Guénon’un (Ab dülvâhid Yahyâ) aç-

tı ğı çı ğı rı de vam et tir miş, mo dern sap ma-

lar di ye ni te le di ği Dar wi nist ev rim ci li ği ve 

mo dern psi ka na li zi eleş ti re rek söz ko nu su 

pers pek tif le rin yol aç tı ğı so run la ra işa ret 

et miş tir. Ay rı ca önem li ta sav vuf me tin le-

rin den Fu½û½ü’l-¼ikem (La sa ges se des 
prophètes, Pa ris 1955) ve el-İnsânü’l-kâ-

mil (De l’hom me uni ver sel, Pa ris 1953, 
1975) üze ri ne yap tı ğı te lif-ter cü me le riy-

le Ba tı’da ta sav vuf araş tır ma la rı na kat kı 

sağ la mış tır. Bu ter cü me le rin baş ta İn gi liz-

ce ol mak üze re İtal yan ca, İs pan yol ca gi bi 

di ğer Ba tı dil le ri ne de çev ril me si se be biy le 

İb nü’l-Arabî ve eko lü ne dö nük il gi nin art-

ma sın da Ti tus Burc khardt’ın önem li et ki si 

ol muş tur. Onun ta sav vu fa da ir yaz dık la rı 

İb nü’l-Arabî’nin öğ re ti le ri ni ber rak bir me-

ta fi zik dil le yo rum la mak ve ta sav vu fu ge-

le ne ğin mi ra sın dan ko par ma dan çağ daş 

bir dil le ifa de et mek ten iba ret tir. Burc-

khardt’a gö re do ğa sı ge re ği özü gü zel lik 

olan sa nat hem zâhirî hem bâtınî bir ger-

çek li ğe sa hip tir; bu bağ lam da İslâm sa nat 

ve es te ti ğiy le İs lâm’ın mânevî öğ re ti le ri 

(ta sav vuf) ara sın da doğ ru dan bir ir ti bat 

var dır. İs lâm sa na tı nın di li ve sem bol le-

ri üze rin de ki per de nin kal dı rıl ma sı ve bu 

sem bol le rin mâ ne vî mâna la rı nın an la şıl-

ma sı an cak ta sav vuf dok tri ni ni kav ra mak-

la müm kün dür. Do ğu ve Ba tı’nın ge le nek-

sel sa nat ve ha ya tı nı çok iyi göz lem le yen 

Burc khardt’ın bir baş ka en te lek tü el uğ ra şı 

ala nı Mağ rib ve Fas kül tü rü dür. Fas şeh-

rin de ki sos yal ha yat ve ge le nek sel ya şam 

tar zı nı eser le rin de yo rum la dı ğı gi bi (Fes: 
Stadt des Is lam, Ol ten 1960; Die mau-
risc he Kul tur in Spa ni en, Mu nich 1970) 
şeh rin ta rihî ya pı sı nın ko run ma sın da ve 

ge le nek sel sa nat la rın ihyâsın da önem li 

gö rev ler üst len miş tir. Bu se bep le Fas’ta 

ge niş çev re ler onu ta nı mak ta ve say gı 

gös ter mek te dir.

Eser le ri. 1. Clef spi ri tu el le de l’astro-

lo gie mu sul ma ne (Pa ris 1950; Mi lan 
1964). Burc khardt’ın bu ça lış ma sın da 
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Gelenekselci ekole mensup
sanat tarihi ve kültür antropolojisi

uzmaný.˜ ™

Flo ran sa’da doğ du. İs viç re’nin Ba sel 

şeh rin den Al man asıl lı aris tok rat bir aile-

ye men sup tur. Ba ba sı Carl Burc khardt 

meş hur bir hey kel tı raş, am ca sı Ja cop 

Burc khardt ün lü bir sa nat ta rih çi si dir. I. 

Dün ya Sa va şı yıl la rı na rast la yan ilk öğ ren-

ci lik yıl la rı nı Ba sel’de ge le nek sel ci eko lün 

önem li tem sil ci le rin den Frith jof Schu on 

ile (Îsâ Nûred din) bir lik te ge çir di. Ai le si 

ta ra fın dan bir ka ra ka lem res sa mı ola rak 

ye tiş ti ril di. Er ken yaş lar da sa na ta olan 

alâka sı İtal ya ve İs viç re’de pek çok sa nat 

çev re siy le iliş ki kur ma sı nı sağ la dı. İslâm 

sa na tı na duy du ğu me rak se be biy le Fas’a 

git ti. Pro tes tan bir geç mi şe sa hip bu lu-

nan Burc khardt, 1934’te Fas’ta İslâmi yet’i 

ka bul edip İbrâhim İz zed din adı nı al dı. 

Bu sı ra da Şâze liy ye ta ri ka tı nın Der kå viy ye 

ko lu na in ti sap et ti. Fas’ta bu lun du ğu yıl-

lar da Arap ça öğ ren di ve Ka ra viyyîn Med-

re se si’nde ya pı lan İ¼yâßü £ulûmi’d-dîn 

ders le ri ne ka tıl dı. 1941-1968 yıl la rın da, 

ge le nek sel kent mi ma ri si ve kut sal şe hir-

ler le il gi li sa nat ki tap la rı neş re den Lo zan 

ve Ol ten’de ki Urs Graf Ya yı ne vi’nin sa nat 

yö ne ti ci li ği ni yap tı. Bu ra da önem li Ba tı 

kla sik le ri nin tıp kı ba sı mı nı ger çek leş tir di. 

1966’da Şam’a gi dip Muh yid din İb nü’l-

Arabî’nin tür be si ni zi ya ret et ti. Fas şeh-

ri nin kül tü rel ha zi ne si nin ko run ma sı için 

1972-1977 yıl la rı ara sın da UNES CO adı na 

şeh rin ima rı ve res to ras yo nun da da nış-

man ola rak gö rev yap tı. 1980 ve 1983 

yıl la rın da Ağa Han mi mar lık ödül le ri nin 

do kuz ki şi lik bü yük jü ri sin de yer al dı. Uzun 

bir has ta lık dö ne mi nin ar dın dan 15 Ocak 

1984’te Lo zan’da ve fat et ti.
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ya zı yor du (“Müş te rek Ya zı mız”, Yü cel, IX/61 
[İs tan bul 1940], s. 8).

Ah met Or han Bu ri an, Türk ve Tür ki ye 

ta ri hi açı sın dan ya ban cı kay nak la rın öne-

mi ni kav ra yan lar dan bi ri dir. Ori ens’ da 

çı kan bir ma ka le sin de Rö ne sans dö ne mi 

İn gil te re’sin de Türk kim li ği nin na sıl al gı-

lan dı ğı nı in ce le miş, İn gi liz ar şiv le rin de ve 

İn gi liz se ya hatnâme le rin de bu nun izi ni 

sür müş, bu ko nu da epey ce eser ver miş tir 

(Or han Bu ri an, Araş tır ma lar- İn ce le me ler, 
der. Z. Arı kan, An ka ra 2006). Bu bağ lam da 

Ha rold Bo wen’ın Tür ki ye Hak kın da ki 

İn gi liz Tet kik le ri (İn gi liz Kül tür He ye-
ti, Lon don-New York-To ron to, ts.) baş-

lık lı ese ri ni Türk çe’ye çe vir miş tir, fa kat 

ilk bas kı ya çe vi re nin adı kon ma mış, bu 

ek sik lik ese rin ikin ci ba sı mın da (An ka ra 
2011) gi de ril miş tir. Bâbıâli nez din de ki 

üçün cü İn gi liz el çi si Lel lo’nun Muh tı-

ra sı’nı İn gi liz ce met ni, Türk çe çe vi ri si ve 

not lar la bir lik te ya yım la mış tır (The Re-
port of Lel lo Third Eng lish Am bas sa dor 
..., An ka ra 1952). Or han Bu ri an, da ha çok 

si ya sal olay la ra ağır lık ve ren Türk ta ri hi-

ne da ir eser le rin ya nın da ül ke nin eko no-

mik ve sos yal ya pı sı na ışık tu tan ya ban-

cı kay nak la rın da öne mi ni kav ra mış tır. 

Mem le ke tin ik ti sadî ve iç ti maî cep he le-

ri ni ay dın la tan ya ban cı kay nak la rın Türk 

me de ni yet ta ri hi nin ya zıl ma sı için ih mal 

edil mez bi rer mal ze me ha zi ne si ol du ğu-

nu dü şü nü yor du. Ni te kim 1951’de İn gi-

liz ar şiv le rin den yüz ler ce bel ge ge tir miş ti 

ve bun la rı Ha lil İnal cık’la bir lik te ya yı na 

ha zır lı yor du. Fa kat ölü mü bu işin ya rım 

kal ma sı na yol aç mış tır. Di ğer eser le ri ara-

sın da Cum hu ri yet dö ne mi Türk ede bi ya-

tı nı ele al dı ğı De ne me ler ve Eleş ti ri ler 

(haz. Ve dat Gün yol, İs tan bul 1993; Ta lat 
S. Hal man’ın ön sö zü ve ek ler le ye ni den, 
An ka ra 2004) ve Kur tu luş tan Son ra ki-

ler (İs tan bul 1946, 2003) zik re di le bi lir. 

Bu ri an’ın gün lük ve mek tup la rı da Zeki 

Arıkan tarafından yeni harflere aktarıla-

rak iki ayrı kitap halinde ya yım lan mış tır 

(İs tan bul 2006).

yap tı. Yur da dö nün ce An ka ra Üni ver si te si 

Dil ve Ta rih-Coğ raf ya Fa kül te si’ne ta yin 

edil di. Bir yan dan da Yü cel der gi si nin ya-

zı kad ro sun da yer al dı ve der gi ye yep ye ni 

edebî bir kim lik ver di. Bu ra da çı kan ya zı la-

rı bü yük öl çü de Cum hu ri yet dö ne mi Türk 

ede bi ya tı hak kın da dır. Bu dö ne min ede-

bi ya tı nı ye ni bir ba kış açı sıy la ele al dı. Dö-

ne min Türk şii riy le il gi li ki ta bı ön ce Beh çet 

Ke mal Çağ lar ve Halûk Y. Şeh su va roğ lu ile 

bir lik te ha zır la dı (Mü ta re ke den Son ra ki ler: 
1918-1938, İs tan bul 1938), 1946’da ge niş-

le te rek ken di im za sıy la ya yım la dı.

Bu ri an, Türk-İn gi liz iliş ki le ri nin ilk yıl la rı 

üze ri ne yap tı ğı tez le do çent un va nı nı al dı. 

Millî Eği tim Ba kan lı ğı’nın baş lat tı ğı “Dün-

ya Ede bi ya tı’ndan Ter cü me ler” di zi si ne 

özel lik le Sha kes pe are’den yap tı ğı Ham let, 

Mac beth, Ot hel lo, Be ğen di ği niz Gi bi, 

Ati na lı Ti mon gi bi çe vi ri le riy le önem li 

bir kat kı da bu lun du. Ay rı ca Ta go re, J. M. 

Synge, J. M. Bar rie, A. Hux ley, E. O’Ne il ve 

A. Mil ler’ den çe vi ri ler yap tı. Da ha otuz lu 

yaş la rın da Ba tı dün ya sı nın bi lim, kül tür 

ve sa nat çev re le rin de ol duk ça ta nın mış-

tı. Franz Ba bin ger, W. Li ving ston Wright, 

Pa ul Wit tek gi bi şar ki yat çı lar la da ile ti şim 

için dey di. 1952’de ya kın ar ka da şı Ve dat 

Gün yol’ la bir lik te Ufuk lar der gi si ni çı kar-

ma ya baş la dı. Gün yol da ha son ra der gi yi 

Ye ni Ufuk lar adıy la sür dür dü. Ar dın dan 

ta ri he da ha çok ağır lık ver di. Baş ba kanlık 

Os man lı ve Top ka pı Sa ra yı ar şiv le rin de ça-

lış tı. 1947-1948 yıl la rın da Ame ri ka’da bu-

lun du; Prin ce ton Üni ver si te si’nde ders ler 

ver di. Tür ki ye’ye dön dük ten son ra en ve-

rim li ça ğın da ya ka lan dı ğı has ta lı ğa ye nik 

düş tü (5 Ma yıs 1953).

De ne me, eleş ti ri, çe vi ri, an to lo ji ve tarih 

ça lış ma la rıy la ta nı nan Bu ri an, 1940’lı yıl-

lar da Tür ki ye’de ge niş öl çü de tar tı şıl ma ya 

baş la nan hü ma niz ma akı mı nı des tek le yen-

le rin ara sın da yer al mış tır. Ona gö re dün-

ya da ken di ne öz gü bir sa nat ve dü şün ce 

sis te mi ku ra bi len ulus lar, hü ma niz ma ara-

cı lı ğıy la ken di ni ye ni den ta nı yan ve ye ni den 

bu lan lar dan olu şu yor du. Hü ma niz ma nın 

bir dü şü nüş ol du ğu nu, bu dü şü nü şün de 

dog ma lar dan ka çın ma ve araş tı rıp de ne-

me gi bi iki ana ni te li ği bu lun du ğu nu, hü-

ma niz ma nın ta ri hin akı şı için de baş lan gı cı 

ve so nu olan bir dö nem di ye an la şıl ma ma sı 

ge rek ti ği ni, Tür ki ye’de ise bir dü şü nüş de-

ğiş me si, bir dü şün ce dev ri mi ola ca ğı nı, fa-

kat bu nun ken di ha yat ko şul la rın dan bes-

le ne ce ği ni ile ri sü rü yor du. Türk ta ri hi nin 

sos yal bün ye si nin ve ede bi ya tı nın lâyı kıy la 

araş tı rıl ma dı ğı nı, bu nun se be bi nin olay-

la rın ve me se le le rin hü ma nist bir ba kış la 

ele alın ma ma sı na da yan dı ğı nı, söz ko nu su 

zih ni ye tin Av ru pa’ya Rö ne sans’la ya yıl dı ğı nı 

bir dı şa vu ru mu ol du ğu dü şün ce sin den 

ha re ket le ka le me alı nan eser de, İs lâm 

sa na tı ve mi ma ri si açı sın dan mer kezî bir 

öne me sa hip olan Kâbe ile baş la na rak İs-

lâm sa na tı nın do ğu şu, re sim me se le si, 

İs lâm sa na tı nın di li, sa nat ve âyin ara sın-

da ki ir ti bat, yer le şik top lum la rın ve gö-

çer le rin sa na tı, İslâm sa nat üs lû bun da ki 

çe şit li lik ve bir lik te çok luk, şe hir plan la-

ma cı lı ğı gi bi ko nu lar ge niş bi çim de in ce-

len miş tir. Burc khardt’ın en önem li ese ri 

olan L’art de l’Is lam İn gi liz ce (Lon don 
1976; Bloo ming ton 2009), İs pan yol ca 

(Mal lor ca 1988) ve Türk çe’ye (trc. Tu ran 
Koç, İslâm Sa na tı: Dil ve An lam, İs tan bul 
2005) çev ril miş tir. 5. Mir ror of the In-

tel lect: Es says on Tra di ti onal Sci en ce 

and Sac red Art (trc. Wil li am Stod dart, 
Cam brid ge 1987; New york 1987). Ya za-

rın ge le nek sel koz mo lo ji, mo dern bi lim, 

sem bo lizm, mi to lo ji, hı ris ti yan ve İs lâm 

sa na tı ile ta sav vuf ko nu la rın da Al man-

ca ve Fran sız ca ka le me al dı ğı yir mi beş 

adet ma ka le si nin İn gi liz ce’ye çe vi ri le rin-

den oluş mak ta dır. Bu ça lış ma İs pan yol ca 

(Mal lor ca 2000) ve Türk çe’ ye (trc. Vol kan 
Er soy, Ak lın Ay na sı, İs tan bul 1994) çev-

ril miş tir (eser le ri nin ay rın tı lı bib li yog raf-
ya sı için bk. Stod dart, The Es sen ti al Ti tus 
Burc khardt, s. 311-321).
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Edebiyatçý, mütercim ve yazar.˜ ™

Üs kü dar Bağ lar ba şı’nda doğ du. Ba ba sı 

teh cir suç la ma la rı için oluş tu ru lan Nem-

rut Mus ta fa Pa şa Di va nı üye le rin den Re-

cep Pa şa’dır. Ka ba taş Li se si’ni bi tir dik ten 

son ra (1932) İn gil te re’ye gön de ril di; Cam-

brid ge Üni ver si te si İn gi liz Di li ve Ede bi ya tı 

Bö lü mü’ne ya zıl dı (1933); 1936’da me zun 

ol du. Bir sü re da ha Cam brid ge’de ka la-

rak Tho mas Hardy üze ri ne bir araş tır ma 
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