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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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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 



ayrıca ·50.000 dinar ödeyeceğini vaad et
ti. Böri daha önce halifeye söz vermiş 
olmasına rağmen oğlu ve kumandanla
rını kurtarabilmek için Zengf'nin teklifi
ni kabul etmek zorunda kaldı (8 Zilhicce 
525 / ı Kas ım ı 131). 

Oğlu Sevinç'i bu şekilde Atabeg Zen
gf'nin elinden kurtaran Böri, daha önce 
almış olduğu yaralardan kurtulamaya
rak 21 Receb 526 (7 Haziran 1132) günü 
öldü. Yerine oğlu Şemsülmülük İsmail 
geçti. Dımaşk (Şam) Atabegliği ve Tuğ
teginliler denilen bu sülaleye onun adı
na nisbetle i3öriler de denilmektedir. 

Böri Haçlılar'a ve Batıniler'e karşı ba
şarılı bir mücadele vermiştir. Onun za
manında Dımaşk'ta medreseler, hamam
lar, camiler ve su kanalları inşa edilmiş
tir. el- Medresetü'l- Mu!niyye ( 1130). ei
Medresetü't-Tarhaniyye (11 31). ei-Med
resetü'I-Hatüniyye (ı 132) Böri zamanın
da yapılan Hanefi medreseleri idi. Onun 
döneminde Dımaşk ' ta iktisadi hayatla 
birlikte ilim ve fikir hayatı da Çok geliş
ti. Başta İbnü 'l-Hayyat olmak üzere Şe
refeddin İbnü'l-Kayserani gibi birçok şair 
şiirlerinde Böri'yi övmüşlerdir. Böri dev
rinin katiplerinden olan şair Ebü'l-Ha
san b. Ebü'l-Hayr ed-Dımaşkl de ölü
münde ona bir mersiye yazmıştır. 
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BÖRK 

L 
Genel anlamda eski Türk başlığı. 

_j 

Etimolojisi tartışmalı olan börk keli
mesinin bilinen en eski kullanılışına, Ku
zeydoğu Türkistan Uygur Hakanlığı dev
rinden kalma, en erken IX. yüzyıla ait ol
duğu tahmin edilen bir "alkış " (hükümdara 
dua) metninde rastlanmaktadır (Zieme, 
s. 135 ). Ancak kelimenin daha eski ol
duğu veya börk için başka isimlerin kul
lanıldığı tahmin edilebilir (Doerfer, ll, 289-
290); çünkü milartan önceki devretere 
ait Kuzey İç Asya mezarlarında çıkan eş
ya. ve tasvirlerle VI. yüzyıldan itibaren 
yapılan Türk sanat eserlerinden, sonra
ları tesbit edilen börk şekillerinin he
men tamamının çok önceden mevcut 
olduğu anlaşılmaktadır. Çin kaynakla
rında kuzeyli kavimterin giydikleri baş
lıklara genel olarak "hu (kuzeyli yabanc ı) 

başlığı" denilmektedir (Eberhard, s. 83-
86) Hayatlarının büyük bir kısmı at üs
tünde geçen Kuzey Asyalı kavimler, baş
larını güneşten ve soğuktan koruyan. 
ön ve arkalarında siperleri. yanlarında 
kulaklıkları bulunan kürk. deri, yün ve 
keçe börkler giymekte idiler. Bu börkler 
çeşitli renk ve şekillerde oldukları gibi 
kişinin mertebesine göre az veya çok 
süslü de olabiliyorlardı ve kadın börkle
ri genellikle daha süslü idi. 

Börkün geçirdiği safhaları dört bölüm
de incelemek mümkündür. 

1. İslamiyet Öncesi Devir. Milartan ön
ceki yüzyıllara ait Kuzey Asya mezarla
rından çıkan eserler üzerinde ve Çin ka
bartmalarında yer alan Hun tasvirlerinin 
başlarıyla. Göktürkler'le Uygurlar'a ait 
tanrı , hükümdar heyket ve tasvirlerin
de görülen börkler taca benzemektedir 
(Esin, Proceedings of the IXth Permanent 
International Altalstic Conference, s. 76-
83, 94 -l 08). Bu başlıkların ta ca benze
mesinin sebebi, siper ve kulaklıklar için 
dilimtenmiş olan kenarın yukarı kalkık 
resmedilmesidir. Kenarın aşağı devrik 
resmedi lmesi sonucundaysa börk, yap
raklı çiçek kadehini andırmakta, bu se
bepten de Budist Uygur eserlerinde tan
rıların başında önden üç üçgen dilimi 
görülen bu başlığa. Sanskritçe padma 
"nilüfer" denilmekte ve ayrıca başlık gü
neşe de benzetilmektedir. Göktürk sa
natında bu börk. Kültigin (ö. 732 ) hey
kellerinde ve ana tanrıça Umay'ı tasvir 
ettiği sanılan kaya resimlerinde görül
mektedir. Vlll. yüzyıl Çin kaynaklarında 
Uygur hakanının giydiği bildirilen "hu 
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başlığı " nın da taç şeklinde olması muh
temeldir; çünkü bazı metinlerde Uygur 
hakanlarının tacından söz edilmektedir 
(Esin, a.g.e., s. 86). Yine yazılı belgeler
den, hükümdar börklerinin kürkten ya
pıldığı ve altın tezyinatla süslendiği de 
öğrenilmektedir. Doğu Hun hükümdarı
nın başlığı gibi. VI-VIII. yüzyıllardaki Kır
gız beylerinin kürk kalpaklarının da al
tın dairelerle süslenmiş oldukları bilin
mektedir. 

2. İlk İslami Devir. Börk karşılığı ola
rak Arapça metinlerde kalensüve Tür
kiyye (Türk külahı ) veya kalensüve Şaşl 
(Taşkent külah ı) yahut kalensüve Bulgarl 
(Bulgar külahı; Bulgar, Eti! kıy ıl a rındaki bir 
Türk şehrinin adı dı r ; Togan, s. 174-178) 
gibi adiara rastlanmaktadır. Türkistan 
islam uleması ilk dönemlerde Arap sa
rığını benimsemeyip kendi mahalli baş
lıklarını giymeye devam etmişlerdir. lV. 
(X.) yüzyılda imam Matürldl'nin gemiye 
benzetilerek "zevrakçe" denilen başlığı
nın bu benzetmeden kenarlı börk oldu
ğu anlaşılmaktadır (Esin, is lamiyelten 
Öneelci Türk Kültür Tarihi ve islamiyete 
Giriş, s. 154-155). Türk asıllı ünlü filozof 
Farabi'nin de aynı asırda Türk tarzında 
(Türkane) bir kalensüve giydiği bilinmek
tedir (Togan, s. 175 ). Yine bu yazılı kay
naklardan Derbend Türkleri'nin ak ke
çeden kenarlı börk, Horasan Türkmen
leri'nin de bugün olduğu gibi keçe veya 
kürkten kenarsız ve yüksek bir başlık 
giydikleri öğrenilmektedir. 

3. Hakani Türk Devri. V. (Xl. ) yüzyıl Ha
kanı Türk metinleri börk hakkında ge
niş bilgi vermektedir. Bu bilgilere göre 
börk kelimesi "kubbe" manasına da ge
liyordu ve giyenin başı (mevkii ) yüksel
dikçe börkü daha büyük olmakta idi. Ha
kanı Türk devrinden kalma bir tunç hak
ka üzerindeki hükümdar tasvirinin ba
şında Horasan Türkmenler i'nin giydiği 

gibi yüksek ve sivri bir külah görülmek
tedir (Esin, Proceedings of the !Xth Per
manent International A ltalstic Conference, 
lv. ıx ı . Buna göre Kaşgarlı Mahmud 'un 
bahsettiği "sukarlaç börk" (uzun külah, 
Ar. kalensüve tavYil böyle bir başlık ola
bilir (Dfvanü Lugati 't- Türk Tercümesi, 1, 
493). Yine Kaşgarlı Mahmud bazı börk
lerin ipekten yapılıp altın varaklarta süs
lendiğini bildirmektedir (a.g. e., lll , 200, 
351 -352) . Kaşgarlı Mahmud 'un verdiği 
bilgiye göre, "kızıglıg ( kıy ılı ) börk" adı ve
rilen börkler, "börkçi" denilen zenaatkar
larca mukawadan veya balçıktan "kub
beli fırın " şeklihde hazırlanan yang (Çin
ce "biçim, tarz") isimli kalıp üzerinde bi-

327 


