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BURÝAN, Ahmet Orhan

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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Türk asýllý Tunuslu Hanefî âlimi.˜ ™

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 
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BÛTÎ

Bû tî, ilmî ha ya tı nın te me li ni li se yıl la rın-

da ki asıl ho ca sı ola rak bah set ti ği ba ba sın-

dan oku du ğu İs lâm aka idi, si yer, Arap di li 

gra me ri ve belâga tı, man tık ve fı kıh usu lü 

alan la rı na da ir ki tap la rın oluş tur du ğu nu 

söy ler (Hâ×â vâlidî, s. 57, 60). 1961’de 

eli ne ge çen Türk çe oto bi yog ra fi siy le Sa-

id Nur si’yi ta nı ma fır sa tı bul du. Nur si’nin 

ilmî ve fikrî şah si ye ti Bû tî’ de de rin bir say-

gı ve hay ran lık his si uyan dır dı. Sa id Nur-

si’ yi Arap âle mi ne ta nıt mak ama cıy la söz 

ko nu su oto bi yog ra fi yi özet ha lin de Arap-

ça’ ya ter cü me et ti. O ta rih ler de Şam’da 

ya yım la nan ¥aŠâre tü’l-İs lâm der gi sin-

de bir ma ka le se ri si ha lin de neş ret ti ği bu 

ter cü me yi Mi ne’l-fikr ve’l-šalb (Dı maşk 
1966) ad lı ese ri nin so nu na da ek le di. Ha-

ya tı nın iler le yen dö nem le rin de il gi si ni çe-

ken şah si yet le rin bi yog ra fi le ri ni kay det ti ği 

ŞaÅ ½ıy yât is tev ša fet nî’ de Sa id Nur si’ye 

de özel bir yer ayır dı (s. 157-175).

En şid det li si Şu bat 1982’de ki Ha ma 

kat li amı ol mak üze re Su ri ye’de 1970’le-

rin son la rın dan iti ba ren İhvân-ı Müs limîn 

ile Ba as re ji mi ara sın da sa yı sız iç ça tış-

ma ya şa nır ken halk na za rın da say gın bir 

âlim olan Bû tî her de fa sın da Hâfız Esed 

yö ne ti mi ni des tek le di. As lın da Bû tî, yir mi li 

yaş la rın da iken ya kın dan ta nı yıp ide al le ri ni 

öğ ren di ği İhvân-ı Müs limîn’in ba zı he def-

le ri ne ön ce le ri sem pa ti duy sa da (Hâ×â 
vâ li dî, s. 127; ay rı ca bk. Christ mann, sy. 2 
[2004], s. 133, 135) son ra la rı bu teş kilâtın 

ba zı uzan tı la rı ta ra fın dan Nu sayrîler’e, 

hü kü met ve Ba as Par ti si bü ro la rı na, po lis 

is tas yon la rı na ve as kerî bir lik le re sal dı rı-

lar dü zen le nin ce açık bir şe kil de re jim-

den ya na ta vır al dı. Özel lik le 16 Ha zi ran 

1979’da Ha lep Top çu Oku lu’nda on lar ca 

Alevî as ke rin vu ru la rak öl dü rül me si Bû tî’-

nin ha ya tın da önem li bir dö nüm nok ta sı 

teş kil et ti. Ola yın ar dın dan Bû tî, En for-

mas yon Ba kan lı ğı’nın is te ği üze ri ne ve 

ba ba sı nın yön len dir me siy le bir te le viz yon 

prog ra mın da bu ey le min meşrû ol ma dı ğı-

nı açık la dı (Hâ×â vâlidî, s. 140). 1980’le rin 

or ta la rın da İs lâ mî ya yın la ra uy gu la nan sı kı 

san sü rün ve ka mu ku rum la rın da ça lı şan 

ka dın la rın ör tü le ri ne yö ne lik ya sa ğın kal-

dı rıl ma sı, med ya prog ram la rı nın İs lâmî 

ve ahlâkî ku ral la ra gö re ye ni den dü zen-

len me si gi bi iyi leş tir me ler den do la yı Hâfız 

Esed’e bir te le viz yon prog ra mın da te şek-

kür et ti (a.g.e., s. 140-142). Son ra ki ta rih-

ler de yi ne Esed’in tek li fiy le Su ri ye te le viz-

yo nun da yap tı ğı söy le şi ler de son de re ce 

ted bir li ve dip lo ma tik bir dil kul lan ma sıy la 

dik ka ti çek ti. 2000 yı lın da Hâfız Esed’in 

ce na ze na ma zı nı kıl dı ran Bû tî, mev cut 

oto ri te den ya na tav rı nı ye ni li der Beşşâr 

Bûtî

Bo tan böl ge sin de bu lun du ğun dan ai le si 

Bû tî nis be siy le ta nın mış tır. Kürt kö ken li 

olan ba ba sı Mol la Ra ma zan âlim ve sûfî 

kim li ğiy le meş hur dur. Bû tî ai le si 1934’te 

Şam’a göç et ti. Mu ham med Saîd öğ re nim 

ha ya tı na Şam’da ki özel bir okul da baş la-

dı. On bir ya şın da Ha san Ha ben ne ke el-

Meydânî ile onun öğ ren ci si Mahmûd el-

Mardînî’den Kur’an ve si yer ders le ri al dı. 

Ar dın dan tef sir, man tık, hi ta bet ve fı kıh 

usu lü tah sil et ti. 1953-1955 yıl la rın da Ez-

her Üni ver si te si Şe ri at Fa kül te si’nde li sans 

eği ti mi ni ta mam la dı ve ay nı üni ver si te-

nin Arap Di li Fa kül te si’nde bir yıl sü rey le 

pe da go jik for mas yon eği ti mi al dı. 1958-

1960 yıl la rın da öğ ret men lik yap tı. 1960’ın 

son la rın da Dı maşk Üni ver si te si Şe ri at Fa-

kül te si’ne asis tan ol du. 1961’de dok to ra 

öğ re ni mi için gön de ril di ği Ez her Üni ver si-

te si’nde 1965’te ™a vâ bi ¹ü’l-ma½la¼a fi’ş-

şerî£ati’l-İs lâ miy ye baş lık lı te ziy le dok tor 

un va nı nı al dı. Tek rar Dı maşk Üni ver si te-

si Şe ri at Fa kül te si’nde ça lış ma ya baş la dı. 

1970’te do çent, 1975’te pro fe sör ol du, de-

kan lık da hil çe şit li idarî gö rev ler üst len di.

Şe ri at Fa kül te si’nde ki ders le ri nin ya nın-

da Şam’da Îmân Ca mii ve Emevî Ca mii 

gi bi yer ler de hal ka açık ders ler ve ren Bû tî, 

1993’te emek li ye ay rıl dık tan son ra da ca-

mi ders le riy le üni ver si te de ki dersle ri ni ve-

fa tı na ka dar sür dür dü. Ay rı ca Şam Âlim ler 

Bir li ği baş kan lı ğı ve Ür dün Âl-i beyt Mü-

es se se si ile Âl-i beyt Üni ver si te si’ne da nış-

man lık yap tı. Ür dün Kra li yet Aka de mi si 

İs lâm Me de ni ye ti Araş tır ma la rı Mer ke zi, 

İs lâmî Fi nans Ku rum la rı nı De net le me ve 

Mu ha se be Teş kilâtı, İn gil te re’de Ox ford 

Aca demy İda re Mec li si, Fran sa’da İs lâm 

Nu ru Ce mi ye ti, Ebûzabî’de Ta ba Mü es-

se se si Yük sek İs ti şa re Ku ru lu, Şam İs lâm 

Ban ka sı Hu kukî De ne tim Ku ru lu gi bi olu-

şum lar da gö rev al dı. Pek çok ulu sal ve 

ulus lar ara sı ilmî top lan tı ya ka tıl dı. 2004 

yı lın da ulus lar ara sı Dü bey (Dubâi) Kur’an’a 

Hiz met Ku ru lu ta ra fın dan ör nek İs lâm âli-

mi ödü lü ne lâyık gö rül dü.

nr. 14397; Mes cid-i Ne bevî Ktp., nr. 211/6). 
4. ¥â şi ye £alâ Şer¼i’l-Menâr. İbn Me-

lek’in ese ri üze ri ne ya zıl mış tır (Tu nus Millî 
Ktp., nr. 4411). Ah med Burnâz’ın kay nak-

lar da adı ge çen di ğer eser le ri de şun lar dır: 

Risâle tü İsâ³ati’l-³u½½a bi’l-Åamr, Şer¼ 

£alâ Kitâbi’l-Mu¼am me diy ye (Ya zı cı oğ-
lu Meh med’in meş hur ese ri nin şer hi dir), 
¥avâşî £ale’l-Murâdî (İbn Üm mü Kå sım 
en-Nahvî di ye bi li nen Ha san b. Kå sım el-
Murâdî’nin Şer¼u El fiy ye ti İbn Mâ lik’i üze-
ri ne ka le me alın mış tır), Ni kât £ale’l-ƒaz-

re ciy ye fi’l-mesâßili’l-£arû ²iy ye, Nüb ×e 

£alâ Mašåmâti’l-¥a rî rî, Şer ¼u’ş-Şâ fi ye 

fi’½-½arf, Şer¼u Øa¼î¼i’l-Bu Åâ rî (ba zı bö-
lüm ler), Bâßiy ye fî a½¼âbi Ebi’l-¥asan 

eş-Şâ×elî el-er ba£în (236 be yit lik bir 
man zu me dir), Nüb ×e min ¥â şi ye ti’l-

Cârberdî £alâ Şer¼i’ş-Şâfi ye fi’½-½arf.
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