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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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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) 
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yayımlamıştır. Mabeyn'de görevli oldu
ğu için yazılarında önce ilham, uzun bir 
süre de A (yın) Nadir imzasını kullandı. 
Daha sonra Maarif (1307-1312), Ma'lı1-
mat (1309-1311) ve Servet-i Fünı1n'da 
( 1307 -1928) şiir ve yazıları yayım lan dı. 

Servet- i Fünı1n 'un 1897 Türk-Yunan 
Savaşı dolayısıyla yayımladığı nüsha-i 
mümtazede (özel sayı) yer alan "Vasiyet" 
adlı şiirinde Anadolu ağzını kullanarak 
konuşmaları tabiileştirmiş, nazmı nesre 
yaklaştırdığı bu şiiriyle devrinde büyük 
bir yankı uyandırmıştır. 

Ali Ekrem Osmanlıca'nın ve aruzun 
güçlü bir koruyucusu olmakla beraber 
birçok şiirinde konuşma dilini ve hece 
veznini de kullanmıştır. Aruza Tevfik Pik
ret ve Mehmed Akif kadar hakim ola
rnamasına rağmen o devrin şiir anlayışı 
içinde kuwetli bir şair olarak kabul edil
miştir. Servet-i Fünün şairleri arasında 
ferdi duyguların çerçevesinde kalmaya·
rak sosyal konulara da yer vermiş, an
cak şiirden çok nesirde başarılı olmuş
tur. 

Ali Ekrem Servet-i Fünı1n'a yazı yaz
makla birlikte Edebiyat-ı Cedide yazar
larının edebi anlayışına tamamen katıl
mıyordu. Bundan dolayı Servet-i Fünün 
şiirinin kusurlarından söz eden uzun bir 
tenkit yazdı. Fazla sert ve sübjektif hü
kümler taşıyan bu yazı Tevfik Pikret ta
rafından bazı değişikliklerle basıtması

na rağmen ("Şürimiz", SF, sy. 505-508, 2, 
9, 16, 26 TeşrTnisani 1316) tenkide uğra
yanların tepkisine yol açtı. Bunun üzeri
ne Ali Ekrem Servet-i Fünun'dan ayrı
larak bu tenkidini muhaliflerin yayın or
ganı olan Musavver Ma'lı1mat'ta neş

retti (30 TeşrTnisani; 7, 14 Kanunuewel 
1316) . Bu durum Servet-i Fünün yazar
larından bir kısmının Musavver Ma'lı1-
mat'a geçmesine ve bir süre sonra da 
Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağıl

masına sebep oldu. 
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Servet-i Fünün şairi olarak tanınan ve 
öyle değerlendirilen Ali Ekrem pek çok 
eserini II. Meşrutiyet'ten sonra ortaya 
koymuş, hatta bu dönemde yeni ve de
ğişik bir ses olarak edebi çevrelerde adı
nı duyurmuştur. 

Eserleri. Şiirleri. Kitap halinde yayım
lanmış şiirleri şunlardır: 1. Kaside-i As
keriyye (İstanbul 1324). Osmanlı askeri
ne övgü maksadıyla kaleme alınan kırk 
bir beyitlik bir kasidedir. Namık Kemal'in 
"Hürriyet Kasidesi"ne nazire olarak ya
zılmıştır. 2. Kırmızı Fesler (İstanbul 1324) . 
M üstezat tarzındaki bu tek ve uzun man
zume, II. Abdülhamid'in jurnalcilerini hic
vetmek için yazılmıştır. 3. Ruh-ı Kemal 
(İstanbul 1324). Ali Ekrem nazım-nesir 
karışık olan bu eserini babasının hatıra 

sını yeniden canlandırmak amacıyla ka
leme almıştı r. 4. Zıltil-ı İlhtim (İstanbul 
1327). Şairin gerçek şiir sanatını ortaya 
koyan bu eserinde 1888-1908 yılları ara
sında yazdığı şiirler yer almıştır. s. Li
san-ı Osmtinf (İstanbul 1332). Dilde sa
deleşme hareketi sırasında Osmanlıca'yı 
savunan görüşlerini bu küçük kitapta 
manzum olarak ortaya koymaktadır. 6. 

Ordunun Defteri (İstanbul 1336). Ardar
da girilen savaşlardan yorgun çıkan Türk 
askerinin manevi gücünü yükseltmek 
amacıyla yazılmış bir eserdir. 7. Ana Va
tan (İstanbul 1337). Ordu tarafından ıs
marlanmış bütünüyle manzum bir eser
dir. 8. Şiir Demeti (İstanbul 1340). Ço
cuklar için yazılmış bir şiir kitabıdır. 9. 
Vicdan Alevleri (İstanbul 1341). Dil ba
kımından biraz daha yeni, fakat ruh ba
kımından eski özellikleri devam ettiren 
bir eserdir. Ali Ekrem'in yayımlanmamış 
önemli bir eseri de Ttiir-i İltihf'dir. 2180 
beyit civarında olan bu eser insan haya
tının çeşitli devirlerini filozofik bir tavır
la gözden geçirmektedir. Eser ailesinin 
elindeki müsveddeler arasındadır. 

Dil ve Edebiyat Görüşlerini İçine Alan 
Eserleri. Tarih-i Edebiyytit-ı Osmtiniy-

Bolu'dan 
bir görünüş 

ye (İstanbul 1328), Listin-ı Edebiyytit 
(İstanbul 1330), Listin-ı Osmtinf (İstan
bul 1332), Nazariyytit-ı Edebiyye Ders
leri (İstanbul 1331-1334), Şerh-i Mütılna 
Medhal (İstanbul 1928), Lisanırruz (İs

tanbul 1930). Bir diğer önemli eseri ise 
babası Namık Kemal 'in eserlerinin yeni
den yayımlanması dolayısıyla kaleme al
dığı Külliyytit-ı Kemal Tab' Olunuyor'
dur (İstanbul 1326). Monografileri. Recaiza
de Mahmud Ekrem Bey (İstanbul 1339), 
Ntimık Kemal (İstanbul 1930). Tiyatrola
rı. 1908' den sonra edebi çevrelerde ye
niden canlanan tiyatro türünde Ali Ek
rem'in ilk denemesi kitap olarak da ya
yımlanan Btiria'dır (İstanbul 1324). Da
ha sonra Yavuz Sultan Selim, Sükı1t, 
Mama Dadım Darılır adlı üç piyes de
nemesine de girişmiş, fakat bunların tef
rikaları yarıda kalmıştır. 
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Iii İSMAİL p ARLA TIR 

BOLEvi MUSTAFA EFENDi 

(bk. MUSTAFA EFENDi, Bolevi). 

BOLU 

Karadeniz bölgesinin 
batı bölümünde 

şehir ve bu şehrin merkez olduğu il. 
L ~ 

Bolu şehri, etrafı dağtarla çevrilmiş, 

denizden 71 O m. yükseklikte genişçe bir 
ovada kurulmuştur. 

Eski bir yerleşme yeri olan şehrin Ro
ma İmparatorluğu döneminde ilk adı Bit
hynium olup ovanın kuzey tarafında da
ğın eteğinde yer almaktaydı . Daha son
ra şehir avaya doğru genişleme gösterdi 
ve İmparator Claudius zamanında (m.ö. 
10 - m.s. 54) buraya Claudiopolis adı ve
rildi. Türk devrindeki Bolu isminin ise 
bu kelimenin sonundaki "polis"ten boz
ma olduğu ileri sürülür. 

Şehir Roma İmparatorluğu'nun parça
lanmasından sonra Bizans'ın elinde kal
dı. Tahminen 11.96' da, Anadolu Selçuk-


