
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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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-
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Kenarları yukarı kalkık ve ini k durumda " kızıglıg börk" giy
miş Alpars lan'ın saray erkanı 

çildikten sonra elde dikilerek yapılmak
ta idi (a.g.e., lll, 361) Kıyılı börkün mü
balağalısı olan ve çevresinde kanat şek
linde kesilmiş geniş siper veya kenarları 
bulunan börk cinsine ise "kuturma" (ku
turmak: olağan ölçüleri aşmak; Clauson, 
s. 605) deniyordu (Divanü Lugati't- Türk 

Tercümesi, I, 490) . Uygur hakanının tacı
na verilen "didim" ( <Gr. diadyma) adı 
Hakanı Türkçesi'nde gelin başlığına çev
rilmişti (a.g.e., I, 397). Hakanı hükümdar
ları taç da giymekte idiler; ancak bu ta
cm üçgenlere bölünmüş yukarı kalkık 
kenan taç gibi duran börk olabileceği, 
Hakanı sülalesinin henüz mevcut bulun
duğu VII. (XIII.) yüzyıldan kalma bir ki
tap resminden tahmin edilebilmektedir 
(Esin, Proceedings, s. 101). 

4. Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Devir
leri. Selçuklu sultanlarının tahta çıkar
ken giydikleri "külah-ı Keykubadf" adı 

verilen başlıkları , Il. Tuğrul' un bir res
minden anlaşıldığına göre, yumuşak ve 
şeritlerle başa bağlanan bir börk ile onun 
üstüne oturtulan altından veya altın sır
ma işlemeli kumaştan yapılmış bir taç
tan meydana geliyordu. Nitekim keridisi 
sarık giyen Selçuklu Veziri Nizamülmülk, 
sultanın hem börkünden hem tacından 
bahsetmektedir (Esin, a.g.e., s. 74). Taç 
şeklindeki hükümdara mahsus başlık 

Selçuklular'da da güneşe benzetilmiştir 
(İbn Bfbi, s. 252; Yazıcızade Mehmed, s. 
ı 96). Bu devirde börk kelimesi "taç" ve 
"kubbe" manalarma gelmeye devam et
miştir ve Kalenderf şeyhi Barak Baba'
nın gökkubbeye börk dediği görülmek
tedir (Yunus Emre Divant, s. 264). Anado
lu Selçukluları'nda taca benzer börk der
vişler, şeyhler ve ahfler tarafından giyil
miş, yine "zevrakçe" adıyla da anılmış ve 
ayrıca astrolojik müşahh~s tasawurlara 
da teşmil edilmiştir. Osmanlı devrinde 
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biraz değiştirilerek kenan börkün alt kıs
mı (lenger) şekline sokulan taç biçimin
deki derviş başlığı yine güneşe benzeti
Hp "aftabf kiçe (keçe)" adıyla da anılmış

tır (Evliya Çelebi, X, 95) Osmanlı Türkçe
si'nde "üsküf" denilen bu başlık melek 
tasvirlerinde de görülür (Esin, a.g.e., s. 
80-83, 102-103) Börkün bu şekli veya di
limli kenan aşağıya çevrilen ve yine şair

lerce çiçek kadehine benzetilen cinsi sa
raylı lar ve kadınlar tarafından da giyil
miş, ayrıca melek tasvirlerinde de yer 
almıştır. Osmanlı sülalesi mensuplarının 
ilk devirde giydikleri "Horasanf serpuş", 
üzerine tülbent sarılmış kenarsız Hora
san Türkmen börkü olsa gerektir. Osman 
Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın sırmay
la işlettiği , bir cins Mevlevf külahı sayıla
bilecek başlık da yine üsküf adını almıştı 
(Hoca Sadeddin, ), 39-40). Aynı devirde 
Anadolu dışında Timuroğulları ve çeşitli 
Türkmen sülaleleri taç börk giymeye de
vam etmişlerdir (Esin, a.g.e., s. 103-104) 
Selçuklu devrinden kalma çeşitli sikke
lerde taç şeklinde börk görülmekle bir
likte dilimsiz veya ancak önde dilimi bu
lunan kenarlı börklere de çok rastlan
maktadır. Gerek Selçuklu gerekse Os
manlı geleneğinde, her tahta çıkan hü
kümdar kendine ve saray mensupianna 
mahsus yeni bir başlık şekli tayin edi
yor ve bu şekil resmen ilan ediliyordu 
(Yazıcızade Mehmed, s. 73, 378; Hoca Sa
deddin, 1, 39-40). Selçuklu devrinde ye- . 
ni sultanın cülüsu münasebetiyle tabi 
beylere "düğmeli nevrüzf la'l-börk" ve
ya "nevrüzf Ia'l-börk" dağıtılırdı (Yazı

cızade Mehmed, s. 37, 73). Ölen hüküm
ctarın cenaze merasiminde ise onun 
devrine ait olan börkler son defa ve 
"maklüb" (önü arkasına çevrilmiş) olarak 
giyilmekte idi. La'l renginde açık kırmı
zı börk Beylikler devrinde de beylere 
mahsustu ve onlardan ayrı olmak iste-

Kürk börk ve yeniçeri börkü 

yen Orhan Gazi kendisi ve hasları için 
"ak börk"ü seçmişti (Aşıkpaşazade, s. 139, 
205-206; NeşrT, I, 154); ak börkün altına 
da arkası uzun bir iç takye (arakçfn) gi
yilirdi. Yeniçerilerin ak börkü de aynı de
virde ihdas edilmiş ve adına "elif börk" 
denilmişti. Yeniçeri börkünün Bektaşi 

tarikatıyla ilgisi olduğuna dair çeşitli ri
vayetler bulunmakta ise de (Aşıkpaşaza
de, a.y.; NeşrT, a.y.) bu börkün, VIII. yüz
yıla tarihlenen Türkistan'daki bir kaya 
resmine göre eski bir Oğuz börkünün 
ihya edilmiş şekli olması kuwetle muhte
meldir (Esin, A History of Pre- Islamic and 

Early Islamic Turkish Culture, lv. XLVI / B). 
Yeniçerilerden başkalarının da ak börk 
giyme adeti, Yıldırım Bayezid'in tekrar 
la'l börk geleneğine dönmesine kadar 
devam etmiştir (Hoca Sadeddin, I, 39-40). 
Murad Hüdavendigar devrinde solakla
ra (padişah muhafızı) ve yeniçeri bölükba
şılarına giydirilen üsküfler, Fatih zama
nında ise padişahın ve mertebe sahiple
rinin giydikleri la' l börkler sırmayla iş

lenmişlerdir. 
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