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Fahreddin Boğdu b. Ali 

b. Kuştemir et-Türki el-Bağdadl 
(ö. 685 / 1286) 

Türk zoologu. 
_j 

Tam adı Fahreddin Ebu Said Boğdu 
b. Şerefeddin Ali b. Cemaleddin Kuşte
mir b. Abdullah el-Hakim et-Türki el
Bağdadl'dir. 631 'de (1233-34) Hille'de 
doğdu. Babası Hille Emlri Şerefeddin Ali, 
dedesi Merzübanü'l-lrak (Irak sınır beyi) 
Cemaleddin Kuştemir'dir. Henüz beş ya
şında iken babasının ölmesi üzerine de
desinin himayesinde hilafet sarayına ça
ğırıldı. Halife Müstansır- Billah oğlunun 
genç yaşta ölümünden dolayı Cemaled
din Kuştemir'e başsağlığı diledikten son
ra onu teselli etmek için tarunu Boğdu'
ya hil'at giydirdi ve onu elli süvarilik bir
liğe bey tayin ederek devlet ileri gelen
leri arasına alınmasını emrettL Böylece 
Boğdu beylik eğitimi gördü: halife ve 
vezirlerle birlikte bulundu. Kendisi Ab
bas! Devleti'nde rütbe verilen beylerin 
yaşça en küçüğü idL ilhanlı Hükümdan 
HülagO Bağdat'ı zaptettiğinde, daha ön
ce dedesi Kuştemir'in iyiliğini görmüş 

olan Harizmli bir zatın yardımıyla ölüm
den kurtuldu. Bir ara halifeye karşı ter
tipiere giriştiği yolunda ittiraya uğradıy
sa da iddianın asılsızlığının tesbiti üzeri
ne hakkında işlem yapılmadı ve iftiracılar 
idam edildL Otuz üç yaşında iken başı
na kendisini ihtiyar olarak gösteren bir 
minyatür koyduğu Gunyetü '1- ~ari adlı 
kitabını HülagO'ya sundu. HülagO Boğ
du'nun ak sakallı resmini görünce bunu 
onun gençliğiyle bağdaştıramayıp sebe
bini sormuş, o da ilhanlı Devleti'nde ya
şayıp ihtiyarlamak istediğini söylemiş ve 
böylece HülagO'nun sempatisini kazan
mıştır. Ancak pek uzun ömürlü olmamış, 

23 Şaban 685 ( 14 Ekim 1286) Pazartesi 
günü elli üç yaşında iken Bağdat'ta öl
müş ve Hz. Hüseyin'in meşhedinde de
desi Cemaleddin Kuştemir'in yanına gö
mülmüştür. 

Çocukluğunda dedesiyle sürek aviarı
na katılan Boğdu zamanla ava ve av kuş

Ianna karşı büyük bir merak duymuş 
ve bu merakı kendisini beyzere (doğan
cılık) konusunda Kitô.bü'l-Kanı1ni'l-vô.
iıl). ii mu cô.lecô.ti'l-cevô.rih adını verdi
ği kitabını yazmaya sevketmiştir. 666'
da ( 1267) telif edilen eserin mevcut tek 
nüshası, Köprülü Kütüphanesi 'nde (Fa
zı! Ahmed Paşa, nr. 978) kayıtlı bulunmak
tadır. 

Boğdu , "Daha önce kimse beyzere il
mini benim gibi derleyememiştir" dedi
ği eserinin başında avcı kuşlara olan sev
gisinin kendini bu kitabı yazmaya sev
kettiğini, eskilerin bu konuda yazdıkla
rını okuyup öğrendiğini ve bu bilgilere 
edindiği tecrübeler yanında şahsi düşün
ce ve görüşlerini de kattığını söylemek
tedir. Boğdu kitabını iki bölüm halinde 
düzenleyip birinci bölümde konuyla ilgi
li teorik bilgilerden, ikinci bölümde ise 
pratik kaidelerden söz etmiştir. Her iki 
bölüme de birer önsözle girmiş, önsöz
lerden sonra fihristierini vermiş ve bö
lümleri sırasıyla bablara. fasıllara. kısırn
lara ayırmıştır. Bu yazmanın 1 b- 2 b yap
rakları arasında birinci bölümün ve aynı 
zamanda eserin önsözü, 2b-8b yaprak
ları arasında bu bölümün fihristi, 8b-
82b yaprakları arasında metni, 83"-89" 
yaprakları arasında ise ikinci bölümün 
önsözü. 89"- 95" yaprakları arasında bu 
bölümü n fihristi ve 95"- 1 54" yaprakları 
arasında da metni yer almaktadır. 

Boğdu kendininkinden önce bu saha
da yazılmış eserlerden Ebü'I-Ceyş Hu
mareveyh b. Ahmed'in (ö 282 / 896) Mı
sır'da. Abbas! halifelerinden Mu'tazıd

Billah'ın naibi iken onun adına yazdığı 
kitabı, ihşld et-Türki diye tanınan Emir 
Ebü'l-Kasım b. Muhammed b. Tuğc'un 

(ö 334/946) Mısır'da et-Tai'-Lillah'ın na
ibi iken onun adına yazdığı kitabı ve Ni
zamü'l-hazreteyn diye tanınmış Kasım 
b. Ali b. Hüseyin b. EbO Talib Nürulmeh
di b. Hüseyin ez-Zeynebl'nin Bağdat baş
kadısı iken el-~avô.ninü 's -su]taniyye 

adını verip Muktefl- Liemrillah ile oğlu 
M üstenci d- Billah için 556'da ( 1161) ya
zıp bitirdiği kitabı incelediğini, incele
melerinin sonucunda bunların hemen 
hepsinde görüş ve anlayış bakımından 

pek çok aykırılıklar ve tutarsızlıklar gör
düğünü, bu kitaplardaki bazı yanlışlık
ların ise müstensihlerden geldiğini ve 
bunları düzelttiğini söyler. Kitap bir ha
time ile sona ermekte ve burada yazar 
eserini, daha önce yazıp Gunyetü'l-~a
ri ii cilaci'l- cevaril:J. ve 'd-devari diye 
adlandırdığı kitabının müsveddelerinden 
kısalttığını belirterek, "Bu kitabıını kı

saltmadan olduğu gibi temize çekseydim 
beş cilt tutardı" demektedir. Yine bu son
sözde Boğdu eserini 666 ( 1267) yılı için
de tam bir ayda söyleyip yazdırdığını. bir 
ay sonra da temize çekmeye başladığı
nı açıklamaktadır. Mevcut nüsha. ibnü'I
Fuvatl diye tanınan Abdürrezzak b. Ah
med b. Muhammed b. Ebü'I-Meall ta
rafından Meraga'da istinsah edilmiş ve 
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667'de (1268) yazarına okunmak sure
tiyle orijinal bir metin elde edilmiştir. 
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BOHRA. 

Çoğunlukla 

Hindistan'ın batısında bulunan 
Hint asıllı ve kısmen Yemenli Araplar'la 

karışmış olan Müsta'li İsmaililer'in 
meydana getirdiği bir fırka. 

L _j 

Bohra. bohora veya buhra kelimeleri 
Guceratl dilinde "alışveriş yapmak" ına
nasındaki vohôrvü kökünden olup "tica
retle uğraşan" kimse anlamına gelmek
tedir. Bu isim, fırka mensuplarından is
lam'ı ilk kabul edenlerin ticaretle uğra
şan kimseler olduğu fikrini vermektedir. 
Fırkanın Hindistan'a ne zaman intikal 
ettiği kesin olarak bilinmemekle birlik
te 400'de (1010) Abdullah adlı bir kişi
nin Yemen'den Kambay·a daı* olarak 
gönderildiği kaynaklarda yer almakta
dır. Bununla beraber Hindistan'a giden 
ilk dalnin Muhammed Ali (ö . 532 / ı 137) 
olduğu ve kabrinin halen Kambay'da bu
lunduğu şeklinde görüşler de vardır. O 
devirde Gucerat'ta hakim olan Çalukya 
hanedam ismaill daliere serbestçe pro
paganda yapma fırsatı tanıdığı için fırka 
kısa zamanda taraftar kazanmaya mu
vaffak oldu. Ancak 1297'de Gucerat 'ta 
Hindü hükümeti sona erip bir asır ka
dar Dehli'ye tabi olduğu devrede ve ar
dından Gucerat'ın müstakil Sünni hü
kümdarlarca yönetildiği zamanda ( ı 396-
1572) Bohralar çeşitli sıkıntılarla karşı

laştılar. 

524 ( 1130) yılından beri dönmesi bek
lenen yirmi birinci imam Ebü'I-Kasım 

Tayyib'in masum* mümessilleri sayılan 
ve "dal-yi mutlak" diye adlandırılan tır
ka önderleri 946 ( 1539) yılına kadar Ye
men'de otururlardı; tabileri dal-yi mut-
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lakı ziyaret eder, zekatlarını ona öder 
ve aralarındaki ihtilafların çözümü için 
kendisine başvururlardı. Yirmi dördün
cü daf Yüsuf b. Süleyman (ö. 974 / 1567) 
1539 yılında Yemen'den Hindistan'a ge
çerek Bombay yakınındaki Sidhpür' da 
(şimdiki Baroda'da bir şehir) yerleşti. Ar
dından Celal b. Hasan ve Davüd b. Aceb 
Şah daf-yi mutlak oldular. Yirmi altın

cı daf-yi mutlak olan bu sonuncunun 
999'da (1591 ) ölümünden sonra Bohra 
cemaati iki büyük fırkaya ayrıldı. Guce
rat 'taki cemaat Davüd Burhaneddin b. 
Kutb Şah'ın halef olduğunu , Yemen'de 
bulunanlar da Davüd b. Aceb Şah'ın, 

kendinden sonrası için hanımının yeğe
ni olan Süleyman b. Hasan'a vekalet ver
diğini, buna göre adı geçenin yirmi ye
dinci meşrü daf-yi mutlak olduğunu ilan 
ettiler. Bu bölünmeden sonra Yemen'
den Hindistan'a giden Süleyman b. Ha
san küçük bir zümre dışında Bohra ce
maatinden hiçbir ilgi görmedi. Böylece 
cemaat, çoğunluğu teşkil eden Davüdf
ler ve azınlık olan Süleymanller olmak 
üzere iki kısma ayrılmış oldu. Süleyman 
b. Hasan ( ö ı 0051 1597) ve Davüd b. Kutb 
Şah ' ın (ö. 1021/ 1612) AhmedabM 'da 
bulunan mezarları günümüze kadar ta
raftarlarınca büyük bir hürmetle ziya
ret edilmektedir. 

Bohra cemaatinin çoğunluğunu teşkil 
eden Davüdller'in Deorhf denilen umu
mi merkezleri Sürat'ta bulunmakla bir
likte dal-yi mutlak Bombay'da oturur . 
Sürat'ta, elli birinci daf-yi mutlak Tahir 
Seyfeddin' den sonra kurularak Ders- i 
Seyfi adı verilen ve Arapça tedrisat ya
pan bir r;nedreseleri ve Bom bay' da de
ğerli yazmaları ihtiva eden bir kütüpha
neleri de bulunmaktadır. Resmf işlerin
de ve ibadetlerinde, Arap harfleriyle yaz
dıkları , Arapça kelime ve tabirlerle dolu 
bir Guceratf dili kullanmaktadırlar. Sey
yidüna Sahib, Sahib ve Mollacı da deni
len daf-yi mutlak karşısında Fatımller ' 

den beri süregelen yer öpme adeti ha
len devam etmektedir. Elli birinci daf 
Molla Tahir Seyfeddin'in 1965'te ölü
münden sonra oğlu Muhammed Burha
neddin elli ikinci daf-yi mutlak olarak 
cemaatin liderliğini sürdürmektedir. Da
ha aşağı derecedeki mezun mükasir, 
şeyh, molla, miyansahib gibi görevliler 
daf- yi mutlak.ın yardımcılarıdır. Dinf ma
hiyetteki kitaplarını gizlernelerine rağ
men son zamanlarda gelişen hürriyet 
ve müsamaha ortamında, De ca' imü 'I
İslam, Sfretü seyyidine'l-Mü 'eyyed, 
Risale cami ca ve Ral}.atü 'l-caıp gibi eser-
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ler basılmış bulunmaktadır. Cemaatin 
sayısı hakkında kesin bir bilgi bulunma
makla bir likte dönemin daf- yi mutlakı , 

1922 ·de mahkeme zabıtlarına intikal 
eden beyanında Davüdf Bohralar 'ın sa
yısının 300.000 civarında olduğunu açık

lamıştır. 1931 yı lı sayımlarında Hindis
tan'daki Bohralar'ın sayısı 212.752 ola
rak kaydedilmiştir; günümüzde ise Hin
distan ' la birlikte Pakistan, Bengladeş, 

Kenya ve Afrika'daki eski İngiliz sömür
gelerinde yaşayan Davüdller' in 1.5-2 mil
yon civarında olduğu belirtilmektedir (bk. 
Muhyiddin el-Elvai , s. 47; Reginald Alves, 
s. 15, 268-269). ll. Dünya Savaşı ' ndan son
ra Kanada. Amerika Birleşik Devletleri 
ve Fransa'ya göç edenler de olmuştur. 

Çok daha az sayıda bir cemaat olan 
Süleymanller'in daf- yi mutlakı Yemen'
de oturur ve tabilerinin işlerini yürüt
mek için "mensup" adı verilen baş tem
silcisini devamlı olarak Hindistan'da bu
lundurur. Davetin Hindistan merkezi Ba
roda'da olup tabileri Baroda. Bombay ve 
Haydarabad Dekken'de bulunmaktadır. 
Baroda'da İsmailf yazmaları ihtiva eden 
bir kütüphaneleri de vardır. Urdu dilini 
kullanan Süleymanller'in bugünkü ( ı 990) 
!iderleri, Seyyidüna diye anılan kırk se
kizinci daf-yi mutlak Ali b. Hüseyin'dir. 
Yemen'deki sayıları hakkında kesin bil
gi bulunmamakla birlikte 1934'te 25-
30.000 civarında oldukları belirtilmek
tedir. Güney Arabistan. Basra körfezi, 
Doğu Afrika, Burma ve İ spanya'da bu
lunan Müsta'lfler dikkate alındığında bu 
rakamın birkaç misline ulaşacağı sanıl
maktadır. 

Hindistan'da 400 civarında ilk ve orta 
okulları bulunan Bohra cemaati arasın
da okuma yazma bilmeyen yoktur. Sü
rat'taki el -Camiatü's-Seyfiyye denilen 
yüksek dereceli araştırma enstitüsünde 
Fatımf düşüncesi ve tarihi üzerine çalış
malar yaptırılmaktadır. 1921'de Hindis
tan'da 648 camileri bulunan ve kültür 
düzeyi genellikle yüksek olan bu züm
rede zamanla serbest mesleklere yönel
me görülmekte, devlet memuru olanla
rına çok az rastlanmaktadır. 

Genel olarak Hz. Ali ve neslinden gelen 
imamlarla onların devamı olan ve ma· 
s um sayılan daf-yi mutlaklara bağ lılığı 

esas kabul eden bu fırkada ibadetler di
ğer İsmailiyye fırkaları veya İsnaaşeriy
ye'ye göre bazı farklılıklar göstermek
tedir. Abdest Sünniler 'de olduğu gibi
dir, beş vakit namaz ise cem' edilerek 
üç vakitte kılınır. Cuma namazı ve hut-

besi yoktur. Ramazan'da bir ay oruç tut
mak, zekatı daT-yi mutlaka teslim et
mek ve hac için Mekke'ye gitmek başlı
ca ibadetlerdendir. 

Daf-yi mutlak tarafından tayin edilen 
ve "amil" veya "davetin hizmetçiler i" de
nilen görevliler evlenme. ölüm ve ibadet
ler gibi konularda cemaatin işlerini yü
rütürler; ayrıca cemaat içinde ortaya çı
kan ihtilafları giderirler, halledemedik
leri anlaşmazlıkları ise daf- yi mutlaka 
havale ederler. Kendi aralarında iyi teş
kilatianmış kapalı bir toplum olan Bohra 
cemaati d iğer müslümanlar veya başka 
din mensuplarıyla evlenmezler, müt'a* 
nikahını da meşrü saymazlar. 
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BüKRAT 

(bk. HİPOKRAT). 

BOlAHENK NÜRİ BEY 

(bk. NÜRİ BEY, Bolahenk). 

BOlAK, Mehmet Vehbi 

(1 882- 1958) 

Türk siyaset adamı. 
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18 Mayıs 1882'de Balıkesir'de doğdu . 

Balıkesir ileri gelenlerinden müderris 
Abacı lar Kethüdasızade Hacı Yahya Fev
zi Neff Efendi'nin oğludur. İlk ve orta 
öğrenimini Balıkesir Rüşdiyesi ile Bursa 
İdadfsi'nde yaptı. Ayrıca Bursa'da Da
rütta'ITm-i Harfr'i bitirdi. Temmuz 1906'
da Mekteb-i Mülkiyye'den mezun oldu. 
Bir süre Balıkesir ilköğretim müfettişli

ğinde görevlendirildi ; Gönen, Burhani
ye, Karacabey, Balya kazaları kaymakam 
vekillikler inde bulundu. ll. Meşrutiyet'in 
ilanından sonra üçüncü sınıf kaymakam
lığa terfi ettirilerek Eylül 1908'de Der
sim sancağına bağlı Nazımiye kazası 


