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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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BOlAHENK NÜRİ BEY 

(bk. NÜRİ BEY, Bolahenk). 

BOlAK, Mehmet Vehbi 

(1 882- 1958) 

Türk siyaset adamı. 

_j 

_j 
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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 
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kaymakamlığına tayin edildi. Burada üç 
ay kaldıktan sonra Türk beyleriyle Er
meniler arasında çıkan anlaşmazlığı ya
tıştırmak üzere Pertek'e nakledildL Per
tek kaymakamı iken 18 Nisan 1912'de 
yapılan seçimlerde Karesi sancağı me
busluğuna seçilerek Osmanlı Meclis-i 
Meb'üsanı'na girdi. Balkan Savaşı dola
yısıyla meclisin feshi üzerine (4 Temmuz 
1912) Balıkesir'e döndü ve burada Bal
kan Savaşı için kurulmuş olan Müdataa-i 
Milliyye Cemiyeti'nde çalıştı. Savaşın so
na ermesi üzerine tekrar idare mesle
ğine döndü ve Nisan 1913 'te Eskişehir 
kaymakamı oldu. Bu görevde iken Os
manlı Meclis-i Meb 'üsanı'na ikinci defa 
Karesi mebusu seçildi (Mayıs 1914). Ni
san 1918'de mebusluktan ayrılarak Af
yonkarahisar müstakil sancağı muta
sarrıflığına tayin edildi. Mütareke üzeri
ne Aralık 1918'de Çatalca müstakil mu
tasarrıflığına nakledildL Yunan askeri 
işgali altında bulunan Çatalca'da Babıa
li 'den hiçbir talimat almaksızın Yunanlı
lar'ı bütün memleket işlerinden uzak
laştırmayı başardı. Şubat 1919'da Da
mad Ferid Paşa hükümeti tarafından 
Çatalca mutasarrıflığından aziedilince 
tekrar Balıkesir'e döndü. 

Yunanlılar'ın İzmir'i işgallerinden bir 
gün sonra 16 Mayıs 1919 günü Balıke
sir'de de kurulan Redd-i İlhak Cemiye
ti'ne katıldı. Alınan karar üzerine İzmir 

· Şimali Cepheleri Hey'et-i Merkeziyyesi 
reisliğine seçildi. Bu görevi 30 Haziran 
1920'de Balıkesir'in işgaline kadar sür
dü. Aynı vazifede bulunurken 23 Nisan 
1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'ne Karesi mebusu olarak seçilmişse 
de cepheyi ve Kuva- yi Milliyye reisliğini 
bırakamadığı için meclise ancak 30 Ha
ziran'da katılabildL Mareşal Fevzi Çak
mak başk;mlığındaki İcra Vekilieri Heye
ti'nde 20 Kasım 1921'den S Kasım 1922'
ye kadar Maarif vekilliği yaptı ; ayrıca kı

sa sürelerle Dahiliye vekilliğiyle Maliye 
vekilliğinde de bulundu. 

Eskişehir bozgunu üzerine Sakarya 
Harbi'nde cepheye gönderilen "hey'et-i 
nasiha"yı teşkil eden on dört kişilik me
bus heyetinde yer aldığı gibi Çerkez Et
hem' e gönderilen nasihat heyetinde de 
bulundu. 1923 'te İzmir' de toplanan ilk 
Milli İktisat Şürası'na Balıkesir çiftçileri
ni temsilen katıldı. Ağustos 1923'te ya
pılan seçimlerde Balıkesir mebusluğu

nu yine muhafaza etti. Bu dönemde mec
lisçe seçilen ve danıştay vazifesini gören 
heyetin reisliğini de yaptı. Dönem sonun
da mebusluktan ayrıldı ve bir daha po
litikaya karışmadı. Hayatının son yılların
da Balıkesir Necati Bey Öğretmen Oku
lu'nda din dersleri okuttu. 6 Nisan 1958 
günü İstanbul'da vefat etti. 

I. Büyük Millet Meclisi'nde muhafaza
kar grubu temsil etmekle beraber bü
tün milletvekillerinin saygı gösterdiği 

Vehbi Bey güçlü ve inandırıcı bir hitabe
te sahipti. 
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~ A . AYDIN BoLAK 

BOIAYIR, Ali Ekrem 

(1867-1937) 

Daha çok 
Il. Meşrutiyet'ten sonra yayımladığı 

hamasi şiirleriyle tanınan 
Servet-i Fünil.n devri şair ve yazarı. 

L ~ 

Namık Kemal'in oğludur. İstanbul'da 
doğdu, ilk öğrenimine dört yaşında Cer
rahpaşa civarındaki Hobyar mahalle mek
tebinde başladı. Bir yıl kadar Fatih As
keri Rüşdiyesi'ne devam etti; ancak ba
basının önce Rodos'a, ardından Sakız'a 
sürgün edilmesi üzerine öğrenimi yarı
da kaldı. Daha sonra özel olarakulüm-i 
şer ' iyye, hadis, Arap ve Fars edebiyatı 
dersleri aldı, bu arada Fransızca öğren
di. Babası, Ali Ekrem'in Almanya'da tah- · 
sil yapması için saraya dilekçe verdi. De-
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desi müneccimbaşı Mustafa Asım Efen
di ise buna karşı çıkarak torununun Şü
ra-yı Devlet'e veya Hariciye Nezareti'
ne girmesi için padişaha ricada bulundu. 
Il. Abdülhamid ikisinin de isteklerini 
kabul etmeyip bu yetenekli genci Ma
beyn'e "rütbe-i sani" ile memur tayin et
ti ( 1888). On sekiz yıl bu görevde kalan 
Ali Ekrem daha sonra Kudüs mutasarrıf
lığına ( 1906), Meşrutiyet'te ise Beyrut va
liliğine tayin edildi ( 1908); ancak üç gün 
sonra istifa etti. Eylül 1908'de Cezayir-i 
Bahr-i Sefid valiliğine getirildi. Bir sü
re sonra kadro dışı kalarak İstanbul'a 
geldi (1909) Mart 1910'da Darülfünun'da · 
edebiyat müderrisi oldu. 1912'de ikinci 
defa Cezayir-i Bahr-i Sefid valiliğine ta
yin edildi. Aynı yıl Balkan Harbi'nde Yu
nanlılar'a esir düştü . Bir haftalık esaret
ten sonra tekrar istanbul· a döndü ve 
ikinci defa Darülfünun'a müderris ol
du (1912). Burada nazariyyat-ı edebiyye 
dersleri okuttu. Bu arada Maarif Neza
reti tarafından kurulan Tedkikat-ı Lisa
niyye Heyeti'nin Sarf ve imla Encümeni'
ne başkanlık yaptı. Okuttuğu ders ·1919'
da Maarif Nazırı Ali Kemal'in kararıyla 
kaldırıldığından açıkta kaldı. Galatasa
ray Lisesi edebiyat öğretmenliğine ta
yin ediidiyse de önce istifa etti, ancak 
ardından Said Bey Maarif Nezareti'ne 
gelince bu görevi kabul etti. Yahya Ke
mal milletvekili olunca vekaleten üçün
cü defa Darülfünun'a tayin edildi ( 1923) 

Aynı yıl asaleten şerh-i mütün müder
risliğine getirildi; darülfünun üniversite 
oluncaya kadar bu görevde kaldı (1933). 
Ayrıca Maltepe Askeri Lisesi'nde edebi- . 
yat öğretmenliği yaptı. Ömrünün son 
yıllarını sıkıntı içinde geçirdi. istanbul'
da öldü, mezarı Zincirlikuyu'dadır. 

On yaşlarında şiir yazmaya başlayan 
Ali Ekrem, on yedi, on sekiz yaşlarında 
düzgün sayılabilecek manzumeler vücu
da getirmiş, ilk şiir denemelerini Mir
sad (I 307) ve Resimli Gazete' de ( 1307) 

275 


