
BOZ OK 

şik hayata geçiş başlamış ve yeni birta
kım köyler kurulmuşsa da sonraki yüz
yıllarda vuku bulan yeni göçebe yerleş
meleri devam etmiş, bölge ekonomisi 
köy ve göçebe hayatına bağlı olarak zi
raat ve hayvancılığa münhasır ka lmıştır. 

Ana ticaret yollarının Bozok'tan geçme
mesi, belki de burada Yozgat'ın kurulu
şuna kadar şehirleşme ameliyesini ge
ciktiren sebeplerden biri sayılabilir. Bo
zak sancağında son Osmanlı devrine ait 
önemsiz birkaç tarihi eserin dışındaki 

diğer mimari eserler büyük çapta Dul
kadıroğulları devrine ait olup Yozgat'ta
ki tek büyük cami de Çapanoğulları ta
rafından inşa edilmiştir. 
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BOZTEPE, Halil Nihat 

(1880- 1949) 

Son devir Türk edebiyatında 
daha çok mizalı ve hicivleriyle 

tanınan şair. 
_j 

Trabzon'da doğdu. Babası Hasan Efen
di, annesi Mürüwet Hanım' dır. İlk öğre
nimini Zeytinlik mektebinde tamamla
dı. Trabzon Askeri Rüşdiyesi'nden son
ra idadiyi bitirdi. Ailesini geçindirmek 
için çalışmak zorunda kaldı. Türkçe öğ
retmenliği yaptığı Frerler Mektebi'nde 
derslere devam ederek Fransızca öğren
di. Bir yandan da Farsça öğrenmeye ça
lışıyordu. Daha sonra Trabzon Düyün - ı 

Umümiyye idaresine girdi (1898) 1903'
te DüyQn -ı UmQmiyye Komiserlik Kale
mi'ne tayin edilerek İstanbul'a yerleşti. 
Zamanla terfi edip burada müdür oldu 
(1922). Cumhuriyet'in ilanından sonra 
bu idarenin lağvedilmesi üzerine Osman
lı borçları meselesinin halli için Paris'e 
giden heyetle yer aldı (ı 925). Dönüşün

de III. devre Gümüşhane mebusu seçile
rek meclise girdi ( 1927). VII. dönem so
nuna kadar T,rabzon mebusu olarak mil
letvekilliği yaptı ( 194 7) 17 Şubat 1949'
da Ankara'da öldü ve Cebeci Asri Me
zarlığı'na defnedildi. 

Halil Nihat, bilhassa II. Meşrutiyet'ten 
sonra o dönemin Akşam, Alemdar, İs
tikiCıl, Vakit ve Tanin gibi tanınmış ga
zete ve dergilerinde önce tercümeleriy
le, daha sonra şiirleri ve edebi yazılarıy
la adını duyurdu. Şairliği hiçbir zaman 
ciddi bir iş olarak görmemekle beraber 
ince ve zarif bir ruh taşıyan mısraları. 
onun geniş bir edebiyat bilgi ve kültürü 
ile tam bir şair hüviyetine sahip olduğu
nu göstermektedir. Devrinde hem aruz 
hem de hece veznini en iyi kullanan şair
lerden biridir. Ancak daha ziyade mizah 
ve hiciv türünde eser vermesi isminin 
unutulmasına sebep olmuştur. 

Halil 

Nihat 

Boztepe 

Şiirlerinde ll. Meşrutiyet'ten itibaren 
ölümüne kadar geçen kırk yıllık bir dev
re içinde cereyan eden çeşitli siyasi ve 
sosyal olayları, bunlarla ilgili şahısları, 

devlet, sanat ve edebiyat adamlarını. çe
şitli kuruluşları bütün yönleriyle bulmak 
mümkündür. 1908'den başlayarak Cum
huriyet devri de dahil ortaya çıkan aşırı 
akımları, ifrat ile tefrit arasında bocala
yan inkılap ve inkılapçıları bir sanatçıya 
yakışır incelik ve dikkatle . çekinmeden 
tenkit etmiştir. Ancak bu sebeplerle "ge
riye bağlı kalmak hatasıyla" suçlandığı 
gibi resmi ve özel çevrelerce de unutul
maya terkedilmiştir. 

Eserleri. Şehbôl mecmuasında Alphan
se Daudet'den "Değirmenimden Mektup
lar" ile Ludovic Halevy'den "Rü'ya" adlı 
uzun hikaye ve Vakit gazetesinde "Kü
çük Efendi" adlarıyla neşredilen tercü
meleri, Servet-i Füm1n, Diken ve Ak
baba gibi devrin tanınmış edebiyat ve 
mizah dergilerinde bazan "Karga" tak
ma adıyla yazdığı mizah yazıları dışında 
hepsi manzum olan eserleri şunlardır: 
1. SiMm- ı İlhôm (İstanbul 1921) Osman
lı İmparatorluğu'nda 1908'den Milli Mü
cadele'ye kadar geçen felaketli yılların 
acılarıyla kaleme alınmış 1 00' den fazla 
manzumeden meydana gelmektedir. Bu 
manzumelerde şairin diğer eserlerinde 
olduğu gibi daha ziyade sosyal manada 
bir tenkit. hiciv ve alay hakimdir. z. Ayi
ne-i Devil1n (İstanbul 1342/1924) 1920'
li yılların İstanbul'unda cereyan etmiş 
hadiselerle ilgili manzumelerden, köprü 
geçiş parası, içki yasağı, tramvaylardan 
haremlik - selamlık usulünün kaldırılma
sı gibi çeşitli olaylarla, "Cumhuriyetna
me" başlığını taşıyan bölümde Cumhu
riyet'in ilanı, meclis ve milletvekilierini 
konu alan mizahi şiirler ve FuzQii, Baki, 
Nef'i ve Nedim gibi divan şairlerinin şi
irlerine yazılmış nazirelerden meydana 
gelmektedir. 3. Mdhitdb (İstanbul 134ı r / 
ı 925) Çeşitli bölümler halinde siyasi ma
hiyette hicivlerden oluşan bu küçük eser 
muhtevasından dolayı bazı yazarlarca 
"Maytap" şeklinde de adlandırılmıştır. 4. 
Ağaç Kasidesi (İstanbul 1931 ). Bu ese
rinde dil devriminin ve dilcilerin yanlış
larını tenkit ederek onları ince espriler
le yermiştir. Uzun yıllar üzerinde çalışa
rak meydana getirdiği bu manzumeyi ilk 
neşrinden sonra genişletmiş, inkılapla

rın çeşitli yönlerini, adalet mekanizma
sının bozukluğunu, kılık - kıyafet inkıla

bının gülünç taraflarını, mazi ve gele
nek düşmanlığını. inkılapçılık adına ya
pılan yanlışları hi eveden 1 SOO beyitlik bir 



eser halinde daha sonra yeniden neşret
miştir (istanbul ı 94 7) Bu baskının sonu
na ekiediği "Anahtar" bölümünde metin
lerio aniaşılmasını kolaylaştırmak mak
sadıyla bazı yabancı kelime ve tabirlerle 
şahıs ve eser adiarına yer vermiştir. 

Halil Nihat Fransızca'dan yaptığı man
zum ve mensur tercümelerde de büyük 
başarı göstermiştir. Bilhassa Alphonse 
Daudet çevirileriyle bu yazarın Türk oku
yucusu tarafından ta.nınıp sevilmesini 
sağlamış, onun Tartarin de Tarescon 
adlı romanını Taraskonlu Tartaren adıy
la Türkçe'ye çevirmiştir (istanbul 1336, 
1938) . Ayrıca Nedim divanını yirmi ye
di yazma nüshayı karşılaştırarak baskı
ya hazırlayan Halil Nihat. sonuna bir lu
gatçe ve Nedim-i Kadim Divançesi'
ni de ekleyerek yayımiarnıştır (istanbul 
ı340 h./ 1338 r.) . Baş tarafında da Ah
med Refik'in "Nedim'in Hayatı" , Fuad 
Köprülü'nün "Nedim'in Şiirleri" adlı in
celemeleri yer almaktadır. 
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BÖCEKBAŞI 

Osmanlı Devleti'nde 
özellikle son asırlarda 

asayişi sağlamakla yükümlü 
gizli zabıta görevlilerden biri. 

_j 

Böcekbaşı tabiri İstanbul ağzına ve 
özellikle yeniçeri argosuna ait bir keli
medir. Böcekbaşı daha ziyade hırsızlık
ları önlemek ve hırsızları yakalamakla 
görevliydi. Emri altında çalışanlar ara
sında erkek ve kadın memurlar bulu
nurdu. Ayrıca suçluları yakalamada muh-

Böcekbası {M. Şevket Paşa, Osmanlı Teşkilat ve KıyMet- i Aske· 

riyyesi, İÜ Ktp., TY, nr. 9391) 

bir olarak kullanılan tövbekar hırsız ve 
yankesici gibi sabıkalılara da böcek de
nilirdi. Fakat asıl gizli istihbarat işleriyle 
salma çuhadar denilen memurlar meş
gul olurdu (bk. ZAPTiYE). Böcekbaşı ya
kaladığı sanıkları suçunun türüne göre 
Ağakapısı ' na, ihtisab nazırlığına veya Ba
ba Cafer Zindam'na gönderir, suçu sa
bit olanları çeşitli şekillerde cezalandı

rırdı. Bu cezalar dayak, hapis veya ku
lak kesme şeklinde olabildiği gibi suçun 
tekrarlanması halinde idama kadar va
rabilirdi. Halk arasında kullanılan "eski 
kulağı kesiklerden" tabirinin kaynağı bu 
kulak kesme cezası olmalıdır. 

Böcekbaşı kıyafet olarak başına siyah 
kuzu derisinden üzeri yeşil kalpak, sır

tına dar yenli uzun cepken, mavi şalvar 
ve kırmızı çizme giyerdi. 
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BÖGÜRDELEN 

Yugoslavya'nın 

Sırhistan bölgesindeki ~abac şehrinin 
Osmanlılar dönemindeki adı. 

_j 

Sava nehrinin kenarında stratejik ba
kımdan önemli bir yerde kurulmuştur. 
Burada daha önceki adı Zaslon olan yer
de eskiden küçük bir palanka vardı. Fa
tih Sultan Mehmed zamanında Osman
lılar ' ın eline geçen bu önemli mevkide 
1471 'de ahşap ve topraktan bir hisar 
yapıldı. Belgrad'ı tehdit eden bir yerde 

BÖGÜRDELEN 

bulunması sebebiyle muhtemelen "yan
dan vuran tabya veya istihkam" mana
sında buraya Böğürdelen adı verildi. An
cak buradan Macaristan ve Avusturya'
nın güney bölgelerine kolayca akın yapı
labildiği için Mathias Corvinus (1. Matyas) 
tarafından kuşatma altına alındı. 1475 
sonlarına doğru başlayan kuşatma 1476 
Şubatında kalenin ele geçirilmesiyle so
nuçlandı. Bu olaydan bahseden Szabôcs 
viadala (Sabac' ın mu hasaras ıl adlı eser, 
XV. yüzyıl Macar tarih destanlarının en 
uzun ve orijinal metni bulunanlarından 
biridir. Bölgede Macarlar tarafından bir 
"ban"lık kuruldu; yeniden ve taştan tah
kim edilen kale ise Macar serhaddinde
ki hisar zincirinin bir halkası oldu. 1492'
de gerçekleştirilen başarısız bir Osman
lı muhasarasından sonra, Kanuni'nin bi
rinci Macaristan seferi sırasında , bölge
ye gönderilen Rumeli Beylerbeyi Ahmed 
Paşa' nın kuwetleri tarafından şiddetli bir 
kuşatma neticesinde fethedildi (7 Tem
muz ı 52 ı) . Burası aynı zamand.a KanO
ni Sultan Süleyman'ın ilk fethettiği kale 
olma özelliğine de sahipti. KanOnf fetih
ten sonra kaleye girdi ve şehrin imarını 
emretti. Belgrad'ın fethiyle ilgili kararlar 
da burada alındı. Şehir 1688 ve 1695'te 
kısa süreli olarak elden çıkmasına rağ
men 200 yıla yakın süren ilk Osmanlı 
dönemi sırasında önce Rumeli, 1 580' den 

Kanüni Sultan Sü leyman' ı 

Böğürdelen civar ı ndayken tasvir eden bir minvatür 
(Süleym anname, TSMK, Hazine, nr. 1517, vr. 81 ~ ı 
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