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keri birliklerine ise "bölükat-ı seb'a" adı 
verilirdi. Osmanlı Devleti'nin gerileme 
dönemine girdiği sıralarda görülmeye 
başlayan saruca ve sekbanlar da sefer 
arefesinde kırkar ellişer kişilik bölükler 
halinde bölükbaşılarının emri altında 

toplanırlar, daha sonra dağılırlardı. Bu 
bölükbaşılar kendisine "serçeşme· de 
denilen bir başbölükbaşıya bağlıydılar. 

Bir kısım Türkmenler'de "cemaat" kar
şılığı olarak bölük tabiri kullanılmıştır. 

Ayrıca Anadolu'nun bazı bölgelerinde 
yerleşmiş olan Türkmenler'in oluşturdu
ğu ve başında bir idarecinin bulunduğu 
küçük idari birimlere de bölük dendiği 
görülmektedir. 1826'da Yeniçeri Ocağı'
nın ilgasından sonra kurulan Asakir-i 
Mansüre-i Muhammediyye teşkilatında 
"saf" tabirinin yerini bir süre sonra bö
lük almış ve bu terim bir yüzbaşı em
rindeki askeri birlik için kullanılmıştır. 

Günümüz askeri teşkilatında bölük 
iki veya daha fazla takımdan oluşmak
ta ve genellikle yine bir yüzbaşı kuman
dasında bulunmaktadır. Bünyesinde ida
ri ve teknik çalışmaların yapılabildiği ve 
esas savaş birliğini oluşturan bölüğün 

piyade, süvari, tank, muhabere ve istih
kam gibi çeşitli sınıfiara göre tipleri var
dı. Bir bölüğün mevcudu yaklaşık 200 
nefer civarında olurdu. 

Bölükbaşı, Osmanlı Devleti'nin idari 
teşkilatında çeşitli sivil ve özellikle as
keri zümrelerin şeflerine verilen unvan
dır. Yaya kapıkulu ocaklarından cemaat 
ortalarının zabitlerine yayabaşı denilir
ken sekban veya ağa bölüklerinin ku
mandanlarına bölükbaşı adı verilirdi. Fa
kat umum orta veya bölük kumandan
Iarı için ortak olarak çorbacı unvanı kul
lanılırdı. Bölükbaşıların en büyük amiri
ne ise başbölükbaşı denirdi. Bazı yeniçe
ri bölükleri amirlerinin unvaniarı ile de 
anılırdı. Mesela birinci ağa bölüğü yeni-

çeri kethüdasının kumandasında oldu
ğundan kethüda bölüğü, beşinci bölük 
başçavuşun kumandasında olduğundan 

başçavuş bölüğü. aynı şekilde elli dör
düncü bölük de talimcibaşı bölüğü idi. 
Ağa bölükbaşıları terfi ederlerse genel
likle yayabaşı olurlardı. Bölükbaşılar atlı 
olup atlarının eyerinde bir gürz ile bir 
kalkan taşırlardı. Bölükbaşıların yevmi
yesi 9-12 akçe arasında değişmiştir. Ti
mara 1 5.000 akçelik dirlikle çıkan bö
lükbaşılar. umumiyetle kale muhafızı 

olurlardı. Bölükbaşılar başlarına börk 
yerine yüksek ve süslü bir külah giyer
ler, bu serpuşa ayrıca bir de sorguç ta
karlardı. Üzerlerine giydikleri dolarna
nın üstüne ayrıca uzun, geniş ve devrik 
yakalı bir de kaftan giyen bölükbaşıla
rın ayakkabıları zarif ve kopçalı idi. 

Eski mülki teşkilatta çeşitli işçi ve es
naf gruplarının reisierine de bölükbaşı 
denilirdi. 
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BÖREKÇİ , Rifat 

BÖLÜKBAŞI, Rıza Tevfik 

(bk. RlZA TEVFiK BÖLÜKBAŞI). 

BÖREKÇİ, Rifat 

(1860 -1941) 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
ilk Diyanet İşleri başkanı. 

_j 

1 S Cemaziyelewel 1277' de (29 Kasım 
1860) Ankara'da doğdu. Asıl adı Meh
med Rifat'tır. Babası Ankara ulemasın
dan Börekçizade Ali Kazım Efendi, an
nesi Habibe Hanım'dır. Önce sıbyan mek
tebini, sonra Ankara Rüşdiyesi'ni bitirdi 
(!873) . istanbul'a giderek Beyazıt dersi
amlarından Atıf Bey'in derslerine katıl
dı ve icazet aldı. Daha sonra Ankara'ya 
döndü. Açılan bir imtihanı kazanarak 17 
Şubat 1890' da Fazliye Med resesi'ne mü
derris oldu. 22 Ekim 1898'de Ankara is
tinaf Mahkemesi üyeliğine tayin edildi. 
14 Mayıs 1904'te bu üyeliği sona eren 
Rifat Efendi aynı yılın 21 Temmuzunda 
yeniden aynı göreve seçildi ve 18 Mart 
1907'ye kadar bu vazifede kaldı. 7 Ara
lık 1907' de Ankara müftülüğüne tayin 
edildi. Görevleri esnasında kendisine sı
rasıyla masıle-i sahn ve mOsıle-i Süley
maniyye Bursa müderrislikleri. İzmir pa
ye-i mücerredi ve mahreç payeleri ve
rildi. Son olarak bir de nişan-ı Osmani 
aldı. 

Milli Mücadele'nin ilk yıllarında Anka
ra Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 'ni kuran 

Rifat Börekçi. döneminin diğer alimleriyle bi rlikte (Sog boşıo otmonJ 
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ve bu cemiyetin başkanı olan Rifat Efen
di Milli Mücadele 'yi destekledi. 23 Ni
san 1920'de Menteşe ' den (Muğla) me
bus seçilerek ilk meclise katıldı. Bu ara
da Şeyhülislam Dürrizade'nin İngilizler'in 
baskısıyla Milli Mücadele aleyhinde ver
diği fetvayı reddeden bir fetva verdi. Ha
kimiyet-i Milliye gazetesinde neşredl
lerek yurdun her tarafına dağıtılan bu 
fetva halkın Milli Mücadele etrafında 

toplanmasında son derece etkili oldu. 
Bunun üzerine istanbul hükümeti tara
fından 2S Nisan 1920'de müftülük gö
revinden aziedildL Ayrıca 1. Örfi İdare Di
van-ı Harbi tarafından Milli Mücadele'
ye destek olduğu gerekçesiyle idamına 
ve mallarının müsadere edilmesine ka
rar verildi. Ancak Ankara hükümeti Ri
·fat Efendi'yi derhal müftülük görevine 
iade etti. Altı ay Manisa mebusu olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi' nde çalı

şan Rifat Efendi müftülük görevini ter
cih ederek 27 Ekim 1920'de mebusluk
tan ayrıldı . 

16 Aralık 1922 ·de Şer'iyye ve Evkaf 
Vekaleti Hey'et-i İftaiyye azalığına geti
rilen Rifat Efendi. bu vekaletin kaldırı
hp Diyanet İşleri Reisliği'nin kurulması 
üzerine 31 Mart 1924'te Diyanet İşleri 
reisi oldu ve ölümüne kadar (5 Mart ı 94 ı) 
bu görevde kaldı. Kabri Cebeci Asri Me
zarlığı'ndadır. 
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BÖRİ 

Ebu Said Til.cü'I-Mülük 
b. Zahlriddln Tuğtegin 

(ö. 526/ 1132) 

Dımaşk atabeglerinden. 
_j 

2 Ramazan 478'de (22 Aralık 1085) doğ
du. Gençliğinden itibaren atabegliğin çe
şitli yerlerinde idari ve askeri görevler
de bulundu. Babası Atabeg Tuğtegin onu 
ilk defa 494'te ( 1101 ) Cebele'nin muha
fızlığına tayin etti. Pa kat ! halkın şi kayeti 
üzerine Cebele'nin eski sahib ve Trab-
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lusşam hakimi Pahrülmülk İbn Arnmar 
buraya asker yolladı. Böri İbn Arnmar' ın 
gönderdiği bu kuwetlere yenilip esir düş
tü. Trablusşam'a getirilen Böri'ye Fah
rülmülk çok iyi davrandığı gibi onu ser
best bırakıp Dımaşk'a yolladı. Tuğtegin 
sefere çıkarken Böri'yi Dımaşk naibi ta
yin ederdi. S03'te (1110) Dımaşk Atabeg
liği'ni temsilen elçi olarak Bağdat'a git
ti ve Büyük Selçuklu Sultanı Muhammed 
Tapar'ın huzuruna çıktı. Atabeg Tuğtegin, 
itaatsiz davranışları yüzünden Emir Gü
müştegin ' in elinden aldığı Ba'lebek'i oğlu 
Böri'ye ikta* etti. Ba' lebek gibi önemli 
bir şehrin idari ve askeri işlerini yürüten 
Böri bu sırada Haçlılar'a karşı da müca
dele etti. Tuğtegin ölümünden çok kısa 
bir süre önce Böri'yi kendi yerine aday 
gösterdi ve onun 8 Safer S22'de ( 12 Şu
bat 1128) ölümüyle Böri Dımaşk atabe
gi ilan edildi. 

Vezir Tahir b. Sa'd ei-Mezdekani'nin 
Suriye· de kuwet kazanmaya başlayan 

Satınller'le iş birliği halinde olması ve 
Satınller'in Haçlılar'la gizli görüşmeler
de bulunmaları Böri ·nin harekete geç
mesine sebep oldu. Haçlı- Batıni anlaş

masına göre Dımaşk içindeki Satınller 

şehri zaptetmeye gelecek olan Haçlılar'a 
kapıları açacaklar, bu hizmetlerine kar
şılık Haçlılar'dan Sur şehrini alacaklardı. 
Bu anlaşma ile 30 Ramazan S23 ( 16 Ey
lül 1129) günü harekete geçilmesi karar
laştırılmıştı. Dımaşk şahnesi Yüsuf b. Fi
rüz ve şehrin reisi Müferric b. Hasan'ın 

desteğini sağlayan Böri, 17 Ramazan (3 
Eylül ) günü huzura çıkan vezir Tahir b. 
Sa'd ei-Mezdekani'yi emirlerinin ve ileri 
gelen saray erkanının gözleri önünde öl
dürttü. Daha sonra Batınller·e karşı ha
rekete geçildi ve Dımaşk Batınller· den 
temizlendi. Bu arada Böri, Satınller'le ce
saretle mücadele eden reis Müferric b. 
Hasan ' ı vezirliğe tayin etti. 

Satınller'le iş birliği yaparak Dımaşk'ı 
ele geçirmeyi planlayan Haçlılar , Batıni

ler'in ortadan kaldırılmış olmasına rağ
men bu isteklerinden vazgeçmediler. Ku
düs Kralı Baudouin Haçlı hakimiyeti altın
daki yerlere haber göndererek Dımaşk'a 

karşı açmış olduğu sefere katılmalarını 
istedi. Trablus'tan Pons, Antakya'dan Bo
hemund ve Urfa'dan da 1. Joscelin kra
lın çağrısına uyarak Dımaşk yakınların
daki bir mevkide ordugah kurdular (Zil
kade 523/ Ekim-Kasım ı 129). Haçlılar bu
radan, ihtiyaçları olan erzağı temin için 
Taberiye Lordu Guillaume de Bures ' in 
kumandasında 1000 kişilik bir birliği 

Havran'a gönderdiler. Bunu haber alan 
Böri vakit kaybetmeden bu Haçlı grubu 
üzerine asker gönderdi ve onları ağır bir 
yenilgiye uğrattı. Bu mağlübiyet üzeri
ne Haçlılar Dımaşk'ı kuşatmaktan vaz
geçip üslerine döndüler. 

Dımaşk üzerindeki Haçlı tehdidini bir 
süre için de olsa ortadan kaldıran Böri'
nin en büyük rakibi. bütün Suriye'yi ele 
geçirmek isteyen kuzey komşusu Musul 
Atabegi imadüddin Zengi idi. Atabeg 
Zengi Haçlılar' a karşı açmış olduğu ci
had için Böri'den yardım istedi. Böri baş
langıçta Zengi'nin yardım isteğini endi
şe ile karşıladı . fakat daha sonra emir
lerinden Şemsülümera ei-Havas kuman
dasında SOO atiıyı Halep'e yolladı. Ayrı
ca Hama'ya henüz yerleşmiş ve şehrin 
idaresiyle görevlendirilmiş olan oğlu Ba
haeddin Sevinç'e de haber göndererek 
askeriyle Halep'e gitmesini istedi. Ata
beg Zengi Halep'e gelen Sevinç ile Dı

maşk birliğini iyi karşıladıysa da kısa bir 
süre sonra hem Sevinç'i hem de Dımaşk 
Atabegliği ordusundaki kumandan ve as
kerleri tutuklayıp Halep Kalesi'ne hap
setti. Böyle bir hile ile Böri 'yi zayıf dü
şüren Atabeg Zengi vakit kaybetmeden 
Dımaşk Atabegliği ülkesine girdi ve hiç
bir güçlükle karşılaşmadan Hama'yı zap
tetti (18 Şewa l 524 / 24 Eylül 1130). Ha
ma'dan sonra Humus üzerine yürüyen 
Zengi bir süre bu şehri muhasara altın
da tuttu ise de ele geçirmeye muvaffak 
olamadan tekrar Hal ep· e döndü (Zilhic
ce 524/ Kası m 11 30). 

Atabeg Zengi'nin Halep'e dönüşünden 
kısa bir süre sonra. almış olduğu bütün 
tedbirlere rağmen. Böri Alamut'tan gön
derilen iki Batıni tarafından S Cemazi
yelewel S2S'te (5 Nisan 1131) boynundan 
ve böğründen hançerlenerek ağır bir şe
kilde yaralandı. Türk kıyafetinde asker 
olarak Böri'nin Horasanlılar' dan kurulu 
muhafız birliğine giren bu Batıni fedai
leri orada öldürüldüler. 

Bu sırada. Abba si Ha lifesi Müsterşid
Billah ile anlaşmazlığı uzun bir süredir 
devam eden Hille'nin Arap Emiri Dübeys 
b. Sadaka Böri'nin askerleri tarafından 
yakalandı. Halife Böri'ye haber gönderip 
onu kendisine teslim etmesini istedi. 
Ancak Musul Atabegi Zengi Dübeys'in 
Böri'nin elinde esir olduğunu öğrenince, 
muhtemelen Büyük Selçuklu Sultanı Sen
cer'in eıpriyle , Böri 'ye haber gönderip 
Dübeys'i kendisine teslim ederse karşı
lığında elinde esir olan oğlu Sevinç ile 
kumandanlarını serbest bırakacağını ve 


