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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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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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Ali Pa şa’ nın Burnâz’ın oğ lu nu hap se at tır-

dı ğı ve uzun müd det ha pis te tut tuk tan 

son ra boğ du ra rak öl dür dü ğü yazılmakta, 

Ahmed Ab düs se lâm da bu kaynağa atıf-

la aynı bilgiyi vermektedir (Mu ham med 
es-Sa g¢r, III, 19; Les his to ri ens, s. 186). Ali 

Pa şa’nın, am ca sı Hü se yin Pa şa’yı 1735’te 

ye nil gi ye uğ ra ta rak Tu nus’un yö ne ti mi ni 

ele ge çir me si de bu son bil gi yi te yit et-

mek te dir. Ali Pa şa’nın sa de ce Burnâz’ın 

ah fa dı na kar şı de ğil ken di si ne kar şı am ca-

sı nın ya nın da yer alan bir çok kim se ye ay nı 

şe kil de davran dı ğı kay de di lir.

Eser le ri. 1. İ£lâmü’l-a£yân bi-ta¼ fî fâ ti’ş-

şer£ £ani’l-£abîd ve’½-½ıbyân. Ba zı ho ca la-

rın ta le be le ri ne ve kö le sa hip le ri nin kö le-

le ri ne kar şı sert uy gu la ma la rı üze ri ne ka-

le me alın mış tır. Ağır lık lı ola rak ço cuk la rın 

hak la rı ve eği tim le ri nin ele alın dı ğı eser de 

kö le ler, ök süz ve yok sul lar hak kın da dinî 

ve hu kukî öl çü le rin gö ze til me si, ken di le-

ri ne özel il gi gös te ril me si ge rek ti ği di le 

ge ti ril miş tir. Ese rin ba zı yaz ma nüs ha la rı 

gü nü mü ze ulaş mış tır (Tu nus Mil lî Ktp., nr. 
3885, 4569, 6242; Zey tû ne Ca mii Ktp., nr. 
1864/22). 2. eş-Şü hü bü’l-muÅ ri ša li-men 

id de£a’l-ic tihâde levlâ in šı ¹â£u hû min 

eh li’l-maÅraša (nşr. Tâ hir el-Ma‘mûrî, 
Bey rut 1990). “Şihâb” adı ve ri len 160 bö-

lüm den mey da na ge len eser de (ba sı lı me-
tin de 152 baş lık var dır) mü el li fe kar şı son 

de re ce kö tü dav ra nan mu arı zı bir Ha nefî 

fa ki hi nin ic ti had, dil, mûsi ki, zi kir mec lis le-

ri, ilmî mü na za ra lar, ada let, iyi yö ne ti ci nin 

ni te lik le ri, tıl sım lar ve yıl dız lar la iliş ki le ri, 

velâyet, nü büv vet, gay bet, de di ko du, öğ re-

nim ve öğ re tim, müc te hid le rin ta ba ka la rı, 

dev let baş kan lı ğı nın şart la rı gi bi ko nu lar la 

il gi li it ham ve id di ala rı na yö ne lik ce vap la-

rı nı içe rir. Has mı nın ak si ne ic ti ha dın so na 

er me di ği ni be lir ten mü el lif ese rin de ta ri he 

de ge niş yer ayır mış, bu çer çe ve de pey-

gam ber ler ve ha li fe ler, Os man lı hü küm-

dar la rı, Tu nus-Ce za yir ça tış ma sı, Murâdî 

bey le ri, ba zı Zeytûne âlim le ri nin ve ke ra-

met sa hi bi şeyh le rin bi yog ra fi le ri, Zeytûne 

Ca mii ta ri hi, Do ğu ve Ba tı İslâm dün ya sın-

dan ba zı ül ke ve böl ge ler le il gi li bil gi ver-

miş tir. Bun dan do la yı eser bil has sa XVII. 

yüz yıl Tu nus bey le ri ve da yı la rı, Hü seynîler 

Dev le ti’nin do ğu şu ko nu sun da içer di ği kıy-

met li mâlûmat ya nın da ta le be le ri Hü se yin 

Ho ca’nın ¬ey lü Be şâßi ri eh li’l-îmân’ı ile 

ken di si ne kırk iki at fın yer al dı ğı Vezîr es-

Serrâc’ın el-¥u le lü’s-sün dü siy ye’si nin 

önem li kay nak la rı ara sın da yer alır (muh te-
va sı için ay rı ca bk. Ab des se lem, s. 187-192). 
3. Tez yî nü’l-³ur re bi-me¼âsi ni’d-Dür re. 

İb nü’l-Ce zerî’nin ed-Dür re tü’l-muŠıy ye fî 

šı râßâ ti’l-eßim me ti’¦-¦elâ¦eti’l-mer ²ıy-

ye ad lı ese ri nin şer hi dir (Tu nus Mil lî Ktp., 

1107’de (1695) git ti ği Annâbe, Ko santîne, 

Ce za yir ve Zevâve’de ön de ge len âlim-

lerden ders aldı. Çok sa yı da ho ca sı ara sın-

da Mus ta fa b. Abdülkerîm, Ah med Azzûz, 

Saîd eş-Şerîf, Mu hammed b. Mahcûbe, 

Mu ham med Fütâte, Ebü’l-Ha san Ali es-

Sûfî, Ra ma zan b. Mus ta fa el-An nâbî, 

Mu ham med b. Saîd Kaddûre, Ahme d b. 

Abdü lazîm ez-Zevâvî, Abdülkådir b. Zeyd 

el-Cibâlî anılabi lir. Muham med b. Ab dul lah 

el-Ha raşî, Ab dülbâk¢ ez-Zürkånî, İb ra him 

b. Mer‘î eş-Şüb rahîtî, Halîl b. İbrâ him el-

Lekånî ve Ha san b. Ha san eş-Şü rün bülâlî 

de Ka hi re’de ders al dı ğı diğer ba zı âlim-

ler dir. Ah med Burnâz tah si li ni ta mam la-

dık tan son ra Tu nus’a dö nüp Şem mâiy ye 

Med re se si’nde ders ver meye baş la dı. 

Ar dın dan ho ca sı Mu ham med b. Mah cû-

be’ nin nâibi sı fa tıy la Yûsuf Da yı Med re se-

si’nde mü der ris lik, Mah rez b. Ha lef Tür be-

si kar şı sın da ki ca mi de cu ma ha tip li ği yap tı 

(1697-1704). Da ha son ra Yû su fiy ye Med re-

se si’nde niyâbeten ve Unu kiy ye Med rese-

si’nde asa le ten müderri s ola rak ders ver di. 

Ardın dan Zeytûne Camii’n de ve Tunus Be-

yi Hü seyin b. Ali’nin yap tır dı ğı el-Câmiu’l-

cedîd Medrese si’nde mü der ris lik gö re vi-

ne getiril di. Burnâz ta sav vufa me yil li bir 

âlim di. Ta le be le ri arasın da Yûsuf Durg†s 

(Turgut) b. Abdül kebîr el-Ha fîd, Mu ham-

med Şelebî, Mu hammed el-Harekâfî ed-

Darîr, Mol la Be kir, Muhammed Ka ra ba tak, 

Abdul lah Hü se yin b. Rece b Ce ne viz ve iki 

meş hur ta rih çi Hü se yin Hoca ile Mu ham-

med el-Vezîr es-Serrâc yer alır.

Ba ba sı ve de de si nin âkı be ti, Ah med 

Bur nâz’ı uzun za man si yasî fa ali yet ler den 

uzak dur ma ya ve yö ne ti ci ler le iyi ge çin-

me ye yö nelt ti. An cak muh te me len Tu nus 

be yi nin ve zi ri ve resmî ta rih çi si olan Hü se-

yin Ho ca ile Dîvân-ı İnşâ re isi olan ta rih çi 

Vezîr es-Serrâc va sı ta sıy la ölü mün den bir 

yıl ön ce, Hü seynîler hâne da nı nın ku ru cu su 

Hü se yin Pa şa’nın (Hü se yin b. Ali) oğ lu Mu-

ham med’i ye ğe ni es ki ve li aht Ali Pa şa ye ri-

ne ve li aht ta yin et me si üze ri ne ken di si için 

bir ka si de yaz dı (bk. Hü se yin Ho ca, s. 164; 
Mu ham med en-Ney fer – Ali en-Ney fer, I, 
508). Ah med Burnâz 17 Zil ka de 1138 (17 

Tem muz 1726) ta ri hin de ve fat et ti. Hü se-

yin Ho ca’nın ver di ği bu bil gi ye kar şı lık, Mu-

ham med es-Sag¢r b. Yûsuf el-Bâ cî’ nin el-

Meş ra£u’l-melekî fî sal ¹a na ti ev lâ di £Alî 

Türkî ad lı ese ri ne da ya na rak Mu ham med 

Mahfûz ve on dan nak len Ab dül vehhâb b. 

Mansûr, am ca sı Hü se yin Pa şa’ya kar şı is-

yan edip yö ne ti mi ele ge çi ren Ali Pa şa ta-

ra fın dan hap se atıl dı ğı nı ve uzun bir sü re-

nin ar dın dan 18 Zil ka de 1138 (18 Tem muz 

1726) ta ri hin de ha pis te bo ğu la rak öl dü-

rül dü ğü nü kay de der. Ancak anılan eserde 
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11 Cemâzi yelâhir 1074 (10 Ocak 1664) 

ta ri hin de Tu nus’ta doğ du. Burnâz la ka bı 

Türk çe “bur nu uzun” ta bi rin den ge lir. Tu-

nus şeh ri nin ku ze yin de Ak de niz kı yı sın da ki 

Hal kulvâdî ka sa ba sı nın Ko ca Si nan Pa şa 

ta ra fın dan 1574’te İs pan yol lar’ın elin den 

alın ma sı sı ra sın da Os man lı as ker le ri için de 

bu lu nan bü yük de de si Ka ra Ho ca la kap lı 

Mus ta fa Burnâz dinî ve si yasî kim li ğiy le ta-

nın mış bir ai le ye men sup tu. Ken di sin den 

son ra ah fa dı da Ka ra Ho ca la ka bıy la anı lan 

Mus ta fa Burnâz ev le nip Tu nus’a yer leş-

miş, ve fa tı na ka dar Sî dî Ali b. Ziyâd Zâ vi-

ye si’nde imam lık yap mış tır. Oğ lu Mu ham-

med Burnâz da il mi ye mes le ği ne in ti sap 

ede rek Yûsuf Da yı, Kas ba ve Mu ham med 

Pa şa ca mi le rin de imam ve ha tip lik, Sî dî Ali 

b. Ziyâd Zâvi ye si ve Şemmâiy ye Med re-

se si’nde mü der ris lik yap mış, ay rı ca ka dı-

lık ma ka mı na ge ti ril miş tir. Hü se yin Ho ca 

onun Tu nus’tan ya ya ola rak hac ca gi dip 

gel di ği ni ve şe hir de ilk Ha nefî ka dı sı ol du-

ğu nu kay de der. Bü yük nü fuz ve ser ve te 

sa hip olan Mu ham med Burnâz, Ham mû-

de Pa şa’nın 1666’da ölü mü üze ri ne bey-

ler le Tu nus da yı sı ara sın da mey da na ge len 

mü ca de le de oğ lu Mus ta fa ile bir lik te II. 

Mu rad Bey’e kar şı Tu nus Da yı sı Ha cı Laz 

Ali ve Mu ham med Ağa’nın ya nın da yer al-

mış, an cak Mu rad Bey mü ca de le den ga lip 

çı kın ca (1084/1673) her iki si ni de öl dürt-

müş, mal la rı na el koy dur muş tur.

Kü çük yaş tan iti ba ren il me yö ne len Ah-

med Burnâz de de si nin ders hal ka la rı na ka-

tıl dı ve on dan ha dis oku du. Da ha sonra Tu-

nus’ta ve 1093’te (1682) çık tı ğı hac yol cu-

lu ğu sı ra sın da Ka hi re ve Mek ke’de, Ta tar 

Bey’in ulemâya yö ne lik bas kı la rı yü zün den 




