
yıllarda yıkılıp ortadan ka ldırılmıştır. De
niz tarafında bulunan namazgahın kıb
le taşı da yine arazi kazanmak için kırk 
yıldır durduğu son yerinden sökülüp ge
riye alınmıştır. 1247 ( 1831 -32) tarihli 
uzun bir kitabesi olan eski çeşmenin ye
rine Şam Kapı Kethüdası Şeref Efendi 
tarafından yaptırılan yeni menzil çeşme
sinin hayvaniara mahsus yalakları orta
dan kaldırılmış, 1983'te de burada bü
yük bir göbek yapılarak çeşme ve na
mazgah taşı bunun ortasına konulmuş
tur. Ancak 1988 yazında bunlar yeniden 
sökülmüşler ve çeşme, yüzü denize dö
nük olarak göze hoş görünmeyen bir bi
çimde yerleştirilmiş , 1938'den beri en 
azından beş altı defa yeri değiştirilen 

namazgah taşı ise ilerideki bir ağacın 
dibine atılmıştır. 
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IJ!l!l SEMAVİ EYİCE 

1 
BOSTANzADE MEHMED EFENDi ı 

(ö. 1006/ 1598) 

L 
Osmanlı şeyhülislamı. 

_j 

942'de (1535-36) doğdu. Kananı dev
ri alimlerinden Tireli Kazasker Bostan 
Mustafa Efendi'nin oğludur. Arapzade 
Efendi, Kadızade Efendi ve Gül Hoca Çe
lebi gibi devrinin bilginlerinden ders gör
dükten sonra 15S6'da mülazım oldu. Ar
dından 40 akçe ile Eski İbrahim Paşa 
Medresesi müderrisliğine tayin edildi. 
Daha sonra çeşitli medreselerde, bu ara
da Sahn-ı Seman, Yavuz Sultan Selim, 
Süleymaniye ve Edirne Selimiye medre
selerinde müderrislik yaptı. 1 573 yılında 
Şam. 1 575'te Bursa, kısa bir süre sonra 
Edirne, 1 576'da istanbul kadılığına ta
yin edildi. 1 S77'de Anadolu, 1 S80'de Ru
meli kazaskeri oldu. Kısa bir mazuliyet
ten sonra 1 583'te Kahire kadılığına ge
tirildi. 

1 587' de ikinci defa Rumeli kazasker
liğine tayin edildikten sonra Şeyhülislam 
Müeyyedzade Abdülkadir Efendi'nin, pa
ranın değerinin düşürülmesiyle çıkan ve 
tarihlerde Beylerbeyi Vak'ası olarak ge
çen olaylar sebebiyle aziedilmesi üzeri
ne 3 Nisan 1 S89'da şeyhülislam oldu. 

Ancak üç yıl sonra aziedildL Kaynaklar
da azil sebebi olarak Anadolu kazaske
ri ve devrin tanınmış şairi Baki ile ara
larında çıkan bir tartışma gösterilir. Kay
naklarda belirtildiğine göre Bostanza
de, kardeşi İstanbul Kadısı Mustafa Efen
di'yi Anadolu kazaskerliğine getirmek 
için Baki aleyhinde bazı kadılara şikayet
ler yaptırır. Bal<l de bir divan toplantı
sında şeyhülislamı tertipçilik ve insaf
sızlıkla suçlar. Bu konuşmadan haber
dar olan Bostanzade, Baki'nin bazı be
yitlerinin küfrü macip olduğunu, aziedil
mediği takdirde kendisinin şeyhülislam
lığı bırakıp başka ülkeye gideceğini söy
ler. Bu durumdan rahatsız olan lll. Mu
rad Bostanzade'yi ve kardeşini aziede
rek şeyhülislamlığa Bayramzade Zeke
riyya Efendi'yi getirir. 

Azil sebepleri arasında, vakfiyesi ge
reği İstanbul Sultan Bayezid Medrese
si'nde şeyhülislamiarın ders vermeleri 
adet olduğu halde Bostanzade'nin bu
nu uzun süre ihmal edip derse gitme
mesi de gösterilmektedir. Bostanzade 
aziedildikten hemen sonra aynı yıl için
de üçüncü defa Rumeli kazaskerliğine 

getirilmiş, 11 Temmuz 1 593 'te de Ze
keriyya Efendi'nin vefatı üzerine yeni
den şeyhülislam olmuştur. Bu ikinci şey
hülislamlığı vefatma kadar yaklaşık beş 
yıl sürmüştür. Böylece toplam olarak şey
hülislamlıkta kaldığı süre yedi yıl, dokuz 
ay, yirmi sekiz gün tutmaktadır. 24 Şa
ban 1006'da (1 Nisan 1598) vefat eden 
Bostanzade Şehzade Camii avlusunun 
caddeye bakan tarafına defnedilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nde aziedildikten son
ra ikinci defa şeyhülislamlığa getirilen 
ilk kişi Bostanzade Mehmed Efendi'dir. 

Bostanzade 
Mehmed 

Efendi'nin 
Sehzade Camii 

haziresindeki 
mezar taşı· 

Sehzadebaş ı 1 
istanbul 

BOSTANZADE YAHYA EFENDi 

Mübarek gecelerde minarelerde kandil 
yakılması adeti onun zamanında çıkmış, 
şeyhülislamiara düzenli olarak ve mu
ayyen miktarda arpalık* verilmesi de 
yine ilk defa onun şeyhülislamlığı döne
minde gerçekleşmiştir. Bostanzade lll. 
Mehmed'in takdirini kazanmış, bunun 
sonucu olarak kendisine otuz mühize
met* kontenjanı tanınmış, daha sonra 
şeyhülislamlar için bu uygulama adet ol
muştur. 

Devrinin siyası olayları ile de yakın
dan ilgilenen Bostanzade Mehmed Efen
di, başta Hoca Sadeddin Efendi olmak 
üzere birçok tanınmış şahsiyetle ihtila
fa düşmüş bir kimsedir. Nitekim lll. Mu
rad 'ın cenaze namazını kıldırmak için 
Sadeddin Efendi vezfrazamdan izin al
mış, ancak geç kaldığından cenaze na
mazı Bostanzade tarafından kıldırılmış
tır. Sadeddin Efendi ve oğulları nama
zın tekrar kılınması için uğraşmışlarsa 
da mesele yatıştırılmıştır. 

Türkçe ve Arapça şiirler yazan Bos
tanzade'nin Kananı için yazdığı mersiye 
çok beğenilmiştir. İJ.ıya ,ü culumi'd-din'i 
Yenabiu'J-yakin ti İhyai ulılmi'd-din 
adıyla tercüme etmiş (Süleymaniye Kü
tüphanesi, Fatih, m. 2574), Mülteka'J-eb
hur'u da şerhetmiştir. Ayrıca Koca Mus
tafa Paşa (Samatya) Hacıkadın caddesin
de bugün mevcut olmayan bir de mes
cid yaptırmıştır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Selanik[, Tarih (İpşirli), bk. İndeks ; Atai. Zeyl·i 
Şekailc, s. 4ı0 ·413; Solakzade, Tarih, s . 620· 
62ı ; Naima. Tarih, ı , 142·144; Hammer (Ata 
Bey), VII , 154, 163·164; Devhatü 'l·meşayih, s. 
23 ·24; Sicill·i Osmanf, IV, 133; Osmanlı Mü· 
e/lif/eri, I, 256; ilmiyye Salnamesi, s. 4ı0·41 ı; 
Uzunçarşı ıı , Osmanlı Tarihi, 111/2, s. 455·456; 
a .mlf .. ilmiye Teşkilatı, s. 47, 178, ı 92, 195, 
196; Tahsin Öz, istanbul Cami/eri, Ankara · ı962, 
ı , 37; B. Lewis. "Bostanziide", Ef2 (İng), ı, ı279; 

TDEA, ı, 458 ·459. r:i! . 
• MEHMET IPŞİRLİ 

1 BOSTANzADE YAHYA EFENDi ı 
(ö. 1049/ 1639) 

Anadolu ve Rumeli kazaskerliği yapan 

L Osmanlı alim ve müellifi. ..J 

Aslen Tireli olup XVI ve XVII. yüzyıllar
da önemli alimierin yetiştiği Bostanza
deler ailesinden Bostanzade Mustafa'
mn terunu ve Şeyhülislam Bostanzade 
Mehmed Efendi'nin oğludur. Doğum ta
rihi, gençlik ve öğrenim yılları hakkında 
bilgi bulunmamakta, sadece babasından 
öğrenim gördüğü ve ilmiye sınıfındaki 
görevinin ilk yıllarını onun yanında ge
çirdiği bilinmektedir. 
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BOSTANZADE YAHYA EFENDi 

1003 ( 1594) yılından itibaren Üsküdar 
Mihrimah Sultan, Sahn-ı Seman, Üsküdar 
Valide Atik ve Süleymaniye medresele
rinde müderrislik yaptı. 1601-1614 yı l 

ları arasında Halep, Galata, Bursa, Edir
ne ve istanbul kadılığı görevlerinde bu
lundu. Gül-i Sad-berg adlı eserinin so
nunda (vr. 16! •) bu kitabı 1 030'da (1621) 
tamamladığını ve o sırada İstanbul ka
dılığından ayrılmış olduğunu ifade et
mektedir. Vekiiyiu '1- fuzaJQ 'da ise (1, 

46) istanbul kadılığından 1 023'te ( 1614) 
aziedildiği bildirilmektedir. Bu durum
da Bostanzade'nin 1614'ten 1622'ye ka
dar herhangi bir resmi görev almadığı 
anlaşılmaktadır. Aralık 1622'de kardeşi 
Mehmed Efendi'nin yerine Anadolu ka
zaskerliğine getiriidiyse de on bir ay son
ra aziedildL 1629 'da tayin edildiği Ru
meli kazaskerliği görevinde ancak on ay 
kalabildL Ayrıca istanbul kadılığından az
ledilmesinden sonra Rodoscuk (Tekirdağ) 
kazası , Anadolu kazaskerliğinden ayrıl 

dıktan sonra da Uzuncaova kazası ar
palık olarak kendisine tahsis edilmiştir. 

26 Rebfülewel 1 049'da (27 Temmuz 1639) 
vefat eden Bostanzade Yahya Efendi, 
Şehzade Camii hazfresinde, babasının 

kabri yanına defnedildi. 

Eserleri. 1. Gül-i Sad-berg. Hz. Pey
gamber'in 100 mücizesini konu edinen 
geniş ölçüde manzum Türkçe bir eser
dir. Kitapta bir giriş ile münacat, na't 
ve dönemin padişahı l l. Osman'a bir ka
sideden sonra Hz. Peygamber'in cismanf 
mi'racının imkanı ve mahiyeti, Kur'an'ın 
i'cazı konuları üzerinde durulur. Daha 
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Bostanzade 

Yahya 

Efendi'nin 
Gül-i Sad-be1g 

adlı eserinin 

müellif hattı 

nüshasının 

ilk sayfası 

(Süleymaniye Ktp.", 

Ayasofya , 

nr. 3386, 
vr. l b) 

sonra eserin asıl konusunu teşkil eden 
100 mücize geniş bir şekilde ele alınır. 

Kitabın başında (vr. 5•) hem müellifin 
(Yahya b. Bostan) hem de eserin adı (Gül-i 
Sad-berg) kaydedilmiş, sonunda da (vr. 
ı 61 a) yine müellifin adı verilmiş ve ese
rin S Zilhicce 1030'da (21 Ekim 1621) ta
mamlandığı belirtilmiştir. Gül-i Sad
berg'in iki nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'nde (Ayasofya, nr. 3386, 3390) bir 
nüshası da Hacı Selim Ağa Kütüphane
si'nde (nr. 842) kayıtlı olup bunlardan il
kinin müellif hattı olduğu eserin sonun
daki kayıttan anlaşılmaktadır. 2. Mir'a
tü'l- ahlak. Türkçe didaktik bir ahlak ki
tabıdır. Eser bir giriş ve dönemin padi
şahı ı. Ahmed'e bir methiyeden sonra 

· (vr. 4• -6•) tamamı ahiakl faziletiere dair 
yirmi dört babdan (vr. 6•-2J9b) oluşur. 
Başlıca konuları ibadet, sabır ve şükür, 

şecaat. dikkat (teyakkuz) ve zeka (f1tnat). 
ciddiyet, cehd, iyilikler ve erdemler (me
hasin ve mehamid), kazaya rıza. vefa, sır 
saklama, cömertlik (seha), af, iffet. te
vazu ve haya, emanet ve sadakat, rıfk 
ve şefkat, a licenaplık, müşavere, hilim, 
gayret (gayret-i dfniyye ve gayret-i dünye
viyye), firaset, fırsatları değerlendirme, 

temkin (hazm), iyiler le dostluk kurma 
(sohbet-i ahyar), hakları gözetip kollama 
(riayet-i hukük) gibi faziletler ve hüküm
darlık, emirlik, vezir lik, valilik gibi resmi 
görevlerin gerektirdiği yükümlülüklerdiL 
Eser "Nasihat" başlığını taşıyan uzun bir 
hatime ile (vr. 2J9b-243b) son bulur. Ko
nular işienirken "husüsan mülük ve se
latfne müstahsendir" gibi if adelerle söz, 
başta padişah olmak üzere çeşitli kade
melerdeki yöneticilere getirilerek bunla
rın söz konusu faziletleri kazanmalarının 

gerekliliği üzerinde durulur. Bu arada 
müellif yer yer daha önceki padişahların 
ahiakl ve siyasi üstünlüklerine ilişkin bil
giler vererek kendi dönemindeki idareci
leri dalaylı olarak yerer. Hatta bazan açık 
tenkitlerde bulunduğu da görülür (me
sela bk. vr. 105•) Ahlak alanında felsefi 
ve teorik tahliller yerine pratiğe ağırlık 

veren eserde ahlaki faziletler ayet ve 
hadislerle örneklendirilmiştir. Ayrıca Türk
çe, Arapça ve Farsça olmak üzere ahlak 
ve hikemiyatla ilgili manzumeler, pey
gamber kıssaları ve İslam tarihinden 
alınmış örnek ahlaki motiflerle eserin 
muhtevası zenginleştirilmiştiL Bu ara
da Efl~tun, ibn Sina ve Hüseyin Vaiz-i 
Kaşiff gibi ahlak filozofu ve bilginlerin
den yapılan nakiller hem müellifin ge
niş bilgi ve kültürünü göstermekte, hem 
de etki açısından esere büyük bir güç 
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Bostanzade Yahya Efendi'nin Mir'iltü' l-ahlilk adlı eseri

nin müellif hattı nüshasının ilk sayfası ile müellif ad ı nın 

bulunduğu sayfa {iü Ktp. , TY, m. 3537, VL ı •, 242"1 

kazandırmaktadır. Mir'atü'l-ahJQk, XVII. 
yÜzyı l Osmanlı toplumunun ahlaki yapı
sını ve o dönem münewerlerinin ideal 
ahlak görüşlerini yansıtması bakımın

dan da büyük değer taşır. Eserin tesbit 
edilebilen tek yazma nüshası istanbul 
Üniversitesi Kütüphanesi' nde (TY, nr. 
3537) kayıtlı olupvarak 242b'de nüsha
nın müellif hattı olduğu ve 10 Ramazan 
1022'de (24 Ekim 1613) tamamlandığı 

belirtilmektedir. 3. Tuhfetü1 -ahbôb (Ta· 
rrh-i Saf). On beş hanedan içinde çoğu 
Türk olmak üzere 300'e yakın müslü
man hükümdarın tanıtıldığı Türkçe kısa 
bir tarihtir. Eser günümüzde basılmış 
haliyle (İstanbul 1287) tanınmakta olup 
bu baskıya esas olan yazma nüsha veya 
nüshalar henüz bulunmuş değildir. Bu 
baskının üzerinde eserin adı Tarih-i Saf 
şeklinde kaydedilmiştir. Ancak müellif 
metin içinde (s. 6) esere Tuhfetü'l-ah
biib adını verdiğini belirtmektedir. Eserin 
matbu nüshasında yazar adı verilmemiş
tir. eş-ŞeJiii ,iJiu'n-nu cmaniyye'nin ze
yilleriyle Sicill-i Osmani gibi eski kay
naklarda da Tuhfetü '1- ahbôb ' ın Bos
tanzade'ye ait olduğuna dair bir bilgi bu
lunmamaktadır. Sursalı Mehmed Tahir 
Osmanlı Müellifleri'nde (1 , 34 7) eseri 
Taşköprizade Kemaleddin Mehmed Efen
di'ye nisbet etmiştir. Enver Koray'ın Tür
kiye Tarih Yayınlan Bibliyografyası 

1729-1955 (1, 6) ve İsmail Hami Daniş
mend 'in İzahlı Osmanlı Tarihi Krono
lojisi (lll, 59) gibi son dönemde yazılmış 
eserlerde de aynı yanlış bilgi tekrarlan-



mıştır. Ancak önce Hüseyin Gazi Yurday
dın ITK B elleten 'deki "Bostan'ın Süley
mannamesi" başlıklı makalesinde (s 187) 
eserin müellifinin "Bostan'ın (Bostan Mus
tafa) torunu" olduğunu belirtmiş, daha 
sonra Tuhfetü '1- ahbô.b 'ı D uru Tarih 
adıyla sadeleştirerek yayımiayan Necdet 
Sakaoğlu eserin müellifinin Bostanzade 
Yahya Efendi olduğunu metin içindeki 
açık ifadelere dayanarak ispatlamıştır 

(b k Tarih-i Saf, s. ı 8, 50, 74, 82 vd ) Tuh
fetü'l-ahbdb'da hanedanların ve hüküm
darların tanıtılmasında kronolojik sıra gö
zetilmemiştir. Üç bölümden (bab) oluşan 
eserin "Der Şernail-i AI -i Osman" başlı
ğını taşıyan birinci bölümünde o güne 
kadarki on dört Osmanlı hükümdarı , "Ah
val-i Hulefa-yi Abbasiyye" başlıklı ikinci 
bölümde Abbas! halifeleri tanıtılmıştır. 
Üç fasıldan oluşan üçüncü bölümün ilk 
faslı "Beni Ümeyye'den Padişah Olanlar 
Beyanındadır" adını taşımaktadır. İkinci 
fasılda Saffariyye, Samanoğulları, Fatı

mfler, Büveyhfler. Gazneliler, Büyük Sel
çuklular, Anadolu Selçukluları , Harizm 
Devleti, Cengiz hanedanı, Atabegler, Ey
yübfler ve Memlükler tanıtılır. "Netice-i 
Kitab-ı Tuhfetü'l-ahbab" başlıklı üçün
cü fasıl ise bir sonsözle meşhur devlet 
adamlarına dair sekiz tarihi hikayeyi 
kapsar. Titiz ve geniş bir araştırma mah
sulü olan Tuhfetü'l-ahbdb'da tarihi olay
lar ve kişiler hakkında nadiren yanlış bil
giye rastlanır. Eserde her konuya öne
mine uygun genişlikte yer verilmiştir. 

Tarihi bilgiler yanında hükümdarların di
ni, ahlaki, siyasi, edebi, hatta fiziki özel
likleri de tanıtılmış, bu arada ayet, ha
dis, hikaye ve şiiriere de yer verilmiştir. 
Müellif gerek önsözde gerekse sonuç 
kısmında bu eseri yazmaktaki gayesi
nin, bir yandan Osmanlı hükümdarları
nın din ve devlet politikaları bakımından 

öteki müslüman hükümdarlardan daha 
üstün olduklarını ispatlamak, öte yan
dan padişahlara dünya saltanatının ge
çiciliğini, padişahlığın ağır sorumluluk
larını hatırlatarak onlara adalet ve hak
kaniyetten ayrılmamalarını öğütlernek ol
duğunu belirtmiştir. 4. Ff Beyô.ni V ak c ai 
Sultan Osman. ll. Osman'ın (Genç Osman) 
yeniçeriler tarafından öldürülmesini, ola
yın askeri ve siyasi sebepleri ni, gelişme
sini ve sonuçlarını anlatan Türkçe bir eser 
olup müellifin ifadesine göre bizzat ken
disinin müşahede ettiği, kısmen de gü
vendiği kaynaklardan sağladığı bilgilere 
dayanılarak telif edilmiştir. Eserde genç 
ve "temiz kalpli" padişahın yanlış tasar
rufları: bu tasarruflarda rolü olan. özel
likle padişahı askeri ve siyası şartların 
elverişli olmadığı bir dönemde sözde hac 

yolculuğuna, gerçekte suriye ve Mısır 

yönünde sefere ikna eden Hasan Efen
di (padişahın hocası). kızlar ağası Süley
man Ağa gibi ehliyetsiz ve kötü niyetli 
kişilerin entrikaları: başta Şeyhülislam 

Esad Efendi ve Aziz Mahmud Hüdayf ol
mak üzere "ulema ve meşayih ve sule
ha"nın padişahı seferden vazgeçirme yö
nündeki sonuçsuz gayretleri hakkında 
bilgi verilir. Ayrıca olayların anlatıldığı 

ve kişilerin tanıtıldığı ifadeler arasına 
serpiştirilen ayetler. hadisler. manzume
ler vb. ibretli sözlerle eser fikri ve edebi 
bakımdan da zenginleştirilmiştir. Eserin 
bir nüshası Topkapı Sarayı Müzesi Kü
tüphanesi'nde (Reva n, nr. ı 305, 66 va rak) 
bulunmaktadır. 
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BOŞAMA 

(bk. TALAK). 

BOTANİK 

(bk. İIM -i NEBAT). 

BOUYGES, Maurice 

(1878- 1951) 

Fransız şarkiyatçısı, 
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12 Kasım 1878 ·de Fransa 'nın Aurillac 
şehrinde doğdu. Aurillac'taki papaz oku
lunda ve Saint Flour'daki ilahiyat lisesin
de okudu: aynı yerdeki dini bir yüksek 
okulda klasik felsefe tahsil etti. 1897'
de Cizvit teşkilatma kabul edildi. Daha 
sonra Lübnan'a giderek Gazfr'de bir yan
dan dini öğrenimini sürdürürken bir yan
dan da Arapça öğrenmeye başladı. Bu
radaki tahsilini tamamladıktan sonra 
Arapça'nın yanında İbranice ve Süryanf
ce'yi öğrenmek için sıkı bir çalışmaya gir
diyse de sağlığının bozulması üzerine bu 
çalışmaya ara vermek zorunda kaldı. Bu 
sırada Beyrut'taki Cizvit Papaz Koleji'n
de yardımcı öğretmen olarak çalıştı. Sağ
lığı düzelince Gazfr'e dönerek Arapça öğ
renimini sürdürdü. İki yıl sonra (Ekim 

BOUVGES, Maurice 

ı 904) Beyrut Sa int Joseph Üniversite
si'ne bağlı Faculte Oriental'de öğrenime 
başladı. Dört yıl sonra burayı bitirdiğin 

de Arapça'nın yanı sıra İbranice ve Sür
yanfce'sini klasik kaynakları okuyup an
layacak seviyede geliştirmiş, biraz da Ak
kadca öğrenmişti. Mezun olduğu yıl. yan
lışlıkla İbn Kuteybe'ye nisbet edilen Ki
tô.bü'n-Ne cam'ı tahkik ederek Melan
ges de la Faculte Orientale'de yayım
ladı(Beyrut 1908,111/l,s.1-144) 

Maurice Bouyges 1908'de Manş'ta bir 
Fransız adası olan Jersey'e giderek orada 
ilmi ve felsefi çalışmaları yanında başlı
ca Batı dilleriyle ilgili bilgilerini ilerletti. 
Dikkate değer bir ilahiyatçı olan Mareel 
Chossat'ın teşvikiyle oryantalizm çalış

maları yapmaya karar verdi 1 1 913 ı. An
cak ı. Dünya Savaşı'nda cepheye gönde
rilmesi yüzünden hazırlık çalışmaları ya
nda kaldı. Savaştan döndükten sonra 
Beyrut'a gitti ve Saint Joseph Üniversi
tesi'nde öğretim üyeliğine tayin edildi 
(Ağustos 1920). Üniversitenin yayın organı 
olan Melanges de l'Universite Saint 
Joseph 'in yönetimini üst! endi. Bu ara
da başiatmayı düşündüğü Bibliotheca 
Arabica Scholasticorum (BAS) adlı yayın 
programına hazırlık olmak üzere yoğun 
bir çalışmaya koyuldu. Bu maksatla Ber
lin, Leiden. Londra, Paris, Madrid, Fas. 
Roma, Kahire ve İstanbul kütüphanele
rinde araştırmalar yaptı. Topladığı bibli
yografik bilgileri çeşitli tarihlerde Me
langes de l'Universite Saint Joseph ve 
Archives de Philosophie'de yayımtadı 
(bk. Henri Fleisch, s. 291, 296-297) 

Bo uyg es, 1928 'de Oxford ·da düzenle
nen XVII. Oryantalistler Kongresi'ne sun
duğu bir tebliğ le, 1927' de Gazzalf'nin 
Tehô.fütü '1- telasite 'sini neşrederek fi
ilen başlattığı Bibliotheca Arabia Scho
lasticorum planını tanıttı. Sekizinci sek
siyanda görüşülen plan 1 Ekim 1928'de 
bütün üyelerin hazır bulunduğu toplan
tıda kabul edildi. Üç ayrı seride eserler 
neşretmeyi öngören plana göre birinci 
seri de, Ortaçağ· da Tren te Konsili ·nden 
önceki dönemde Latince'ye çevrilmiş olan 
Arapça felsefi eserlerin Arapça metinle
ri tahkikli bir şekilde neşredilecek, ikin
ci seride bu eserlerin Ortaçağ'daki La
tince tercümelerinin tahkikli neşri yapı
lacak, üçüncü seride ise Arapça felsefi 
klasikler yeniden tercüme edilerek me
tinleriyle birlikte yayımlanacaktı. Maurice 
Bouyges. yirmi cilt kadar olacağını dü
şündüğü birinci seride ilk sırayı Gazza
lf'nin Mal!-asıdü '1- telasite 'sine ayırdıysa 
da bu eserin neşrini daha sonraya bırak
tı. Bu serinin iki numaralı kitabı Tehô.fü-
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