
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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itibaren Bosna eyaleti içinde yer aldı. Da
ha sonra birkaç yıl için Semendire. ar
dından izvornik sancağına bağlandı. Ön
ce nahiye, sonra da üç nahiyeden olu
şan bir kaza merkezi sıfatını kazandı. 

Kasabanın nüfusu hakkında ilk arşiv 
kaynağı olan 1 533 tarihli İcmal Defte
ri'nde on dört hıristiyan hane ve beş mü
cerred (bekar) nüfus tesbit edildi. Bu ol
dukça az ve fetih dolayısıyla meydana 
gelen sarsıntılı durumu gösteren rakam 
1 548' e kadar otuz yedi hıristiyan hane
ye ulaştı. Bunların yanında kalabalıkça 

bir müslüman topluluk da bulunuyordu. 
Nitekim bu sıralarda şehrin on müslü
man mahallesinde 141 hane vardı. Bun
ların yirmi altısında aile reisinin babası 
Abdullah adıyla kaydedildiğinden bu gi
bilerin yeni müslüman oldukları söyle
nebilir. Hane sayısına göre burada askeri 
statüdekiler hariç toplam nüfus 1200-
1 SOO civarında olup buna birkaç yüz ka
le muhafızı da ilave edilebilir. 1600 yılı 
dolayında tanzim edilen deftere göre 
şehirde altı müslüman mahallede 217 
hane bulunuyor. ayrıca yirmi bir hane
den müteşekkil bir hıristiyan cemaati 
oturuyordu. Hıristiyan nüfusun azalma
sı, buranın askeri bir merkez olması do
layısıyla bunların kendilerini güven için
de hissetmeyip daha rahat oturma yeri 
aramaları ile ilgili olmalıdır. Kasabanın 
ispençe• ve öşürleri ilk yıllarda iki tirnar 
sahibi arasında payiaşılırken 1 548'e doğ
ru padişah hassı oldu. Hazinenin ayrıca 
şehrin mukataa*larından da geliri var
dı. Tarım ve zenaat gelişmiş bir durum
daydı. Bazı belge ve gravürlere göre şe
hirde ilk zamanlarda bir, daha sonra dört 
cami bulunuyordu. 

17 Ağustos 1717'de savaşsız olarak 
Avusturya kuwetlerine terkedilen şehir 
Belgrad Antiaşması'na ( 1739) kadar Avus
turya ' nın elindeydi ve bu dönemde nü
fus bir hayli azalmıştı . Nitekim burada 
sadece otuz dört hıristiyan evi bulun
masına karşılık hiç müslüman kalma
mıştı. _1739-1788 arasında Osmanlı im
paratorluğu'na bağlı olan Böğürdelen. 

24 Nisan 1788'de yeniden Avusturyalı
lar'ın hakimiyetine girdiyse de Ziştov 

Antiaşması gereğince 1791'de tekrar Os
manlılar'a geri verildi. Bu yıllarda nüfus 
1 SOO'e, burada bulunan bir casusun ra
poruna göre ise 2000'e yükselmişti. 

1804'te başlayan ilk Sırp ihtilali netice
sinde (26 Ocak 1806) kale Kara Vergi'ye 
teslim edildi. 

Bugün Sabac hem tarım hem de en
düstri ve ulaşım bakımından mahalli bir 
merkez sıfatına sahip olup nüfusu de-
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vamlı artış göstermektedir (1961: 30.352. 
1981: 51642) . 
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BÖLGESEL İŞBİRLİGİ TEŞKİLATI). 

BÖLÜK 

Osmanlı devlet teşkilatında 
belli sayıdaki bir zümreyi ifade eden 

askeri ve idari bir terim. 

Kelime olarak böl-mek kökünden ge
len ve "parça, kısım " manasını ifade eden 
bölük, Osmanlı askeri teşkilatında özel
likle kapıkulu ocaklarında ve eyalet kuv
vetlerinde sık sık kullanılmıştır. Başlan
gıçta 1000 kişiden oluşan Yeniçeri Oca
ğı'nda her birinde 100 kişi olan on bö
lük, Gelibolu Acemi Ocağı'nda ise ellişer 
kişilik sekiz bölük vardı. Bu bölükterin 
her biri yayabaşı veya çorbacı denilen bir 
zabitin kumandası altındaydı. Fetihten 
sonra kurulan İstanbul Acemi Ocağı ise 
otuz bir bölüktü. Burada ağa bölüğü de
nilen ilk bölük ayrıca kendi içinde do
kuz bölüğe ayrılmıştı. 

Devletin büyüyüp genişlemesine pa
ralel olarak zamanla yeniçeriterin sayısı 
artınca cemaat ve orta adları ile de anı
lan bölük sayısı artmış ve 101'e kadar 
çıkmıştır. Bunların her birinin ayrı bir 
adı ve farklı fonksiyonu vardı. Mesela ilk 
beş cemaat ortası cemaat-i şütürban 
(deveciler cemaati), yirmi sekizinci orta 
imam-ı hazret-i ağa, 60-63 arasındaki
ler ise solak ortaları adıyla anılmıştır. 

1451 'e kadar ayrı bir ocak olan sekban
lar bu tarihte ll. Mehmed'in emriyle ye
niçerilere katılmışlar ve Yeniçeri Ocağı'
nın altmış beşinci ortasını oluşturmuş

lardır. Sekban bölükleri denilen bu or
ta kendi içinde otuz dört bölüğe ayrıl
mıştır. 

ll. Bayezid devrinde bir sekbanbaşının 
ve sekbanların yeniçerileri tahriki üzeri
ne altmış bir bölükten oluşan ağa bö
lükleri kurulmuştur ki asıl söz konusu 
olan. kendilerine "bölüklüler" de denen 
bu bölüklerdir. Ağa bölüklerinin her biri 
ellişer neferden oluşur ve her bölüğün 
başında bir bölükbaşı bulunurdu. Bunla
rın en kıdemlisine başbölükbaşı denirdi. 
Altmış bir bölüğün yirmi biri eski oda
larda, kırkı ise yeni odalarda ikamet 
ederdi. Kanuni Sultan Süleyman'ın birin
ci ağa bölüğünOn fahri mensubu olma
sından sonra ağa bölüklerinin önemi da
ha da artmıştır. Cebeci, topçu vb. öteki 
kapıkulu ocaklarının her birinde de bö
lükler bulunduğundan ocakların bir bö
lüğünden söz edilirken karışıklığa yol 
açmaması için genellikle ocağın adı da 
zikredilirdi. 

Süvari olarak altı kapıkulu ocağı var
dı. Sipah, silahtar, ulufeciyan-ı yemin, 
ulufeciyan-ı yesar, gureba-yi yemin ve 
gureba-yi yesardan oluşan bu atlı ocak
ların mensupianna "altı bölük halkı" ve
ya sadece "bölük halkı" da denirdi. Mı
sır'da yedi ocaktan oluşan Osmanlı as-

Yen icerilere mahsus bölük alametleri (M. Şevket Paşa , Osmanlı Teşkilat ve Kıya.{et·i Askeriyyesi, iü K tp. , TV, nr. 9391) 


