
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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Wiesbaden 1965, s. 41-42; Sicill-i Osman[, IV, 
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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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tü 'l-feldsife oldu (Beyrut 1927). Bunu İbn 
Rüşd 'ün Tehô.tütü 't- Tehô.füt (Beyrut 1930) 
ve Tel.IJişu Kitabi'l- Malf.ülat'ı (Beyrut 
1932), Farabi'nin Risale fi'l - cal!-l'ı (1 938) 
takip etti. Bouyges'un üzerinde çalışma
ya 1932'de başladığı, Bibliotheca Arabia 
Scholasticorum programı içinde yayım
lanan eserlerin en geniş kapsamiısı ve 
mükemmel bir tahkik ürünü olan İbn 
Rüşd'ün Tefsiru Ma bacde't- tabica ' sı 
("Grand Commentaire" de la metaphysi
que) dört cilt halinde basıldı. Asıl met
nin ı. cildi 1938. ll. cildi 1942, lll. cildi 
1948 yıllarında Beyrut'ta yayımlandı. Ta
nıtma (Notice) cildi ise onun ölümünden 
(22 Ocak 1951) sonra yayımlana bilmiştir 
(Beyrut ı 954, 1973) 

Maurice Bouyges'un tek başına ger
çekleştirdiği bu neşirler mükemmel tah
kik sistemi. ilmi araştırma mahsulü olan 
giriş kısımları, çeşitli ve çok ayrıntı lı in
deksleri, açıklayıcı notları . basımdaki iti
nası gibi özellikleri dolayısıyla bütün bi
lim adamlarının takdirini kazanmış, ör
nek neşirler olarak gösterilmiştir. Editör 
bu neşirlerinde kısa bir sunuştan sonra 
eserin tanıtıldığı bölümde kitabın yaza
rı, muhtevası , yazıldığı tarih, yazma nüs
haları, İbranice ve Latince tercümeleri, 
kitap hakkında yapılan yeni çalışma lar 

konusunda değerli ve güvenilir bilgiler 
yanında kendi neşrinin planı, hazırlanı
şı, tahkik metodu, kullandığı yazmalar. 
faydalandığı Latince ve İbranice tercü
meler ve neşrin diğer özellikleri hakkın
da bilgi verir. Her cildin sonunda özel 
isimler, kitap isimleri, temel ve proble
matik terimler. teknik terimler, özel söz
lük ve diğer özellikleri ihtiva eden titiz
likle hazırlanmış indeksler bulunur. 

Bouyges her şeyden önce birinci sınıf 
bir metin tahkikçisi ve naşird ir. Yayım

ladığı eserler. özellikle de Tefsiru Ma 
ba cde't-tabica onun islam felsefesi ko
nusundaki geniş bilgisini telif yoluyla de
ğerlendirmesine imkan vermedi. Ancak 
çoğu Melanges de 1 'Universite Saint 
Joseph 'te olmak üzere kırka yakın ma
kale yazdı (bu makalelerin bir listesi için 
bk. Henri Fleische, s. 295-300). Bunlardan 
"lbn Qoutayba n'est pas l'auteur du Ki
tab an-na'am" başlıklı yazısında (MUSJ, s. 
305-310) Kitabü'n-Necam'ın İbn Kutey
be'ye ait olmadığını ileri sürdü. Manches
ter'daki John Ryard Kitabevi'nin direk
törüne yazdığı iki mektupta ve daha son
ra Melanges de 1 'Universite Saint Jo
seph 'teki bir yazısında Mingana tara
fından tercüme ve neşredilen Kitabü'd 
Din ve'd-devle 'nin Ali b. Rabben et-Ta
beri'ye aidiyetinin kesin olmadiğını sa
vundu. Bouyges'un dikkate değer bir 
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eseri de ölümünden sonra Michel Allard 
tarafından tamamlanarak neşredilen 

(Beyrut ı 959) Essai de Chronologie des 
Oeuvres de al- Ghazali adlı bibliyogra
fik çalışmadır. Müellif eseri 1924'te ta
mamladığı halde her nedense yayımla
mamıştı. Michel Allard, Gazzall hakkın
da 1924 sonrasında yapılmış olan çalış
maları da dikkate alarak eseri yeni bil
gilerle geliştirdi. Müellife ait metinde 
383 eser tanıtılırken M. Allard bunlara 
Geschichte der Arabischen Litteratur'
den tesbit ettiği yirmi bir eser adı daha 
ekledi. Essai'de Gazzalf'nin hayatı beş 
safhaya ayrılarak bu safhalarda yazdığı 
ve otantik olduğu kesin kabul edilen alt
mış dört eser kronolojik tertip içinde in
celenir (s . 7-84). Ek kısımında ise (s . 85-
170) 340 eser, otantikliğinin farklı dere
celerde şüpheli olması , değişik kaynak 
veya nüshalarda farklı başlıklarda anıl
maları, apokrif olduklarına kesin gözüy
le bakılması gibi yönlerden tasnife tabi 
tutulmuştur. 
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BOYAllKÖY KÜLLİYESİ 

Anadolu'da 
Orta Asya Türk geleneklerini 

devam ettiren bir mimari eser. 
~ 

Afyonkarahisar'dan Sincanlı ilçesine 
giden yol üstünde aynı adı taşıyan köy
de bulunmaktadır. Külliye iki türbe ile 
bir hankah veya zaviyeden meydana gel
miştir. Köyün dışında bulunan külliyenin 
yapılış tarihi ve barıisi hakkında kesin 
bilgi yoktur . XVII. yüzyılda buradan ge
çen Evliya Çelebi "Karye-i Boyalu" dedi
ği bu yere de uğramıştır. Onun verdiği 
bilgiden anlaşıldığına göre Alidağı ete
ğinde kurulmuş 100 haneli bir müslü-

Boya lı köy Külliyesi' nin genel durumunu gösteren restü
t isyon (Yı lmaz. Önge'nln çlzlml, S. Eylce'den) 

man köyü olan Boyalıköy Osman Paşa
zade'nin zeametidir. Buradaki külliye, 
güzel bir bahçe ortasında kurulmuş bir 
tekke veya hankahtır. Merkezini, içinde 
Seyyid Kureyşf'nin yattığı kümbet -tür
be teşkil eder. Boyalıköy Külliyesi Os
manlı devrinde bir ziyaretgahtır ve XVII. 
yüzyıl içlerinde bu tekkenin hizmetini 
Bektaşi dervişleri görmektedir. Seya
hatname'nin bazı yazma nüshalarında 
(TSMK, Bağdat Köşkü, nr. 1384 [B 3061. 
vr. ı 7) velfnin adının Kureyşl olarak kay
dedilmiş olmasına karşılık başka bir yaz
ma nüshada (Bağdat Köşkü, nr. ı 380 [B 
3081. vr. ı 3) bu ad Kuretr, Kureyti veya 
Kurtebi okunacak şekilde yazılmıştır. 

XVII. yüzyılda tekke hüviyetinde olan 
bu binanın tekkelerin öncüsü olan bir 
hankah olduğu açıkça bellidir. Kümbet
türbe Seyyid Kureyşf'nin kabrine tahsis 
edilerek esas bina buradan gelip geçen
lerin, ziyarete gelenlerin ve aynı zaman
da türbeye bakanların barınmaları için 
yani hankah olarak yapılmıştır. Sonrala
rı, herhalde Osmanlı devri içlerinde, bel
ki de XV. yüzyıldan itibaren burası bir 
Bektaşi tekkesi halini almış, halk ara
sında Boyalı Sultan Tekkesi olarak da 
tanınmıştır. Halbuki Evliya Çelebi Boyalı 
adının, Uşak halılarının ipliklerinin bo
yanmasında kullanılan bir kırmızı boya
nın ham maddesinin bu köyden çıkarıl
dığı için verildiğini bildirir. Eski şer'iyye 
sicillerinden 1158 (1745) tarihli bir kayıt
ta ise Boyalıca adı geçmektedir. 

Afyonkarahisar ve çevresine dair bü
tün yeni yayınlarda külliyenin kurucusu 
olarak Kureyş b. İlyas b. Oğuz gösteril
mekte ve bunu belirten bir mezar san
dukast yazısının varlığı da bildirilmekte
dir. Bugün kümbet -türbenin içinde böy
le kitabeli bir sanduka yoktur. Eskiden 
çini kaplı olduğu bazı kalıntılardan an-


