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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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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-
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laşılan sanduka çok harap bir haldedir. 
Afyon Müzesi'ndeki bir tescil defterin
de ise 18 Ocak 1941 ·de yazılan bir ka
yıtla velinin adı Kureyş b. İlyas b. Ayas 
olarak gösterilmiştir. Fakat müze mü
dürü olarak bu kaydı yazmış olan Süley
man Göncer kendisiyle görüşüldüğünde 
türbede bir kitabe görmediğini bildirmiş
tir. Köylüler bir kitabenin ewelce var ol
duğunu, fakat bunun sökülerek istan
bul'a götürü ldüğünü söylemişlerdir. Kı

sacası türbede ne bir taş kitabe ne de 
sanduka üzerinde bir çini kitabe vardır. 

Külliyeye adını veren şahsın Afyon dışın
daki Altıgöz Köprüsü 'nün 606 (1209-
1 O) tarihli kitabesindeki Ebü'l- Vefa İl
yas b. Oğuz ve Kütahya yakınındaki Ka
racaviran'da ribat-tekkenin 608 ( 1211-
12) tarihli kitabesindeki Kurşi b. İlyas b. 
Oğuz ile aynı kişi olabileceğini iddia et
mek mümkün değildir. 

Boyalıköy Hankah-Tekkesi bilinmeyen 
bir tarihte harap bir duruma girmiş, bel
ki de Kurtuluş Savaşı sırasında tahribe 
uğramıştır. 1968'deki ziyaretimizde çok 
harap ve bazı kısımları yıkılmış halde idi. 
Türbeler de aynı derecede harap ve ba
kımsızdı. Hatta hankahın tamamen yık
tırılarak taşlarının bir okul inşaatında 

kullanılması düşünülmüştü. Şahsen yap
tığımız bir başvuru üzerine Vakıflar İda
resi' nce 1970 yılında bazı çalışmalara 

girişilerek içindeki moloz temizlenmiş, 
yıkık kısımlar yeniden yapılmıştır. 

Külliyenin etrafını ewelce bir duvarın 
çevirdiği anlaşılmaktadır. Evliya Çele
bi'nin verdiği bilgiye göre o devirde gü
zel bir bahçe halinde olan bu sahada kı
rılmış ve devriimiş durumda pek çok sa
yıda mezar taşı bulunmaktadır. Afyon 
müzesinde görülen, üstlerinde insan tas
virleri olan islami devre ait mezar taş
larından bir kısmının buradan götürül
düğü de söylenmektedir. Yayınlarda hep 
medrese olarak adlandırılan hankah dik
dörtgen biçiminde, eşit ölçülerde olma
yan yontma taşlardan yapılmış bir bi-

nadır. Kemerlerde tuğla kullanılmıştır. 

Duvarlarda pek çok sayıda Bizans dev
rinin işlenmiş parçalarına rastlanır. Han
kahın boyu 22 m .. eni ise 1 S m. kadar
dır ve sanıldığı gibi iki katlı olmayıp tek 
katlı olarak yapılmıştır. Sadece giriş delı
lizinin üstünde bir oda bulunuyordu. Gi
riş dehlizi iki yanındaki tonozlu odalar
dan geniş bir orta safaya açılmaktadır. 
Bunun ortasında devşirme dört Bizans 
sütunu ile desteklenen bir kubbe bulu
nuyordu. Orta safanın son bölümü ise 
mihraplı olduğuna göre mesciddi. Safa
nın iki yanında beşik tonozlu ikişer oda 

· vardır. Boyalıköy Hankahı plan bakımın
dan Diyarbal<:ır'ın Eğil bucağının Tekke 
köyündeki yapı ile büyük benzerlikler 
gösterir. 

Külliyenin öteki iki unsurundan biri 
kümbet, diğeri eyvan biçiminde iki tür
bedir. Hankahın kıble duvarı ile aynı çiz
gi üzerinde ve 580 m. uzağında olan ey
van- tür be değişik renklerde kesme taş

lardan itinalı bir işçilikle yapılmıştır. Üs
tü tuğladan bir beşik tonazla örtülüdür. 
Türbenin altında bir mumyalık mahze
ni, bunun üstünde ise iki taraflı merdi
venle çıkılan mescid-türbe mekanı var
dır. Çok eski Orta Asya Türk sanat ge
leneğinin bir örneği olan bu eyvan -tür
be, diğer benzerlerinde de görüldüğü gi
bi her cephesinde üçgen biçiminde dı
şarı taşkın mahmuz biçiminde birer des
tekleme payandasına sahiptir. Bazıları 

yıktırı!mış olmakla birlikte Anadolu· da 
Afyon, Akşehir, Konya ve Amasya'da bu
nun gibi eyvan-türbeler mevcuttur. 

Kümbet ise hankahın kuzeyinde, on
dan 12 m. uzaktadır. Kaide kısmı kare, 
ana gövdesi ise sekiz köşeli olan bu tür
benin üstü piramit biçiminde tuğladan 
bir külah ile örtülüdür. Sekizgen biçim
li gövde, değişik renklerde gayet mun
tazam yontulmuş ve çok temiz bir işçi
likle örülmüş taşlardan yapılmıştır. Bu
nun da altında, girişi çift taraflı olan üst 
kat merdiveninin ortasında bulunan bir 
mumyalık mahzeni vardır. Mescid- tür
be mekanının, etrafına geometrik tezyi
nat işlenmiş sivri kemerli kapısı üstün
deki dikdörtgen boşluk ewelce mevcut 
kitabenin yuvası olmalıdır. Böylece bu 
kümbet-türbe Türk klasik türbe mima
risinin güzel bir temsilcisi olmaktadır. 

Boyalıköy Külliyesi ilk olarak K Erd
mann tarafından tarııtılmış , sonra Ok
tay Aslanapa, Katherina Otto-Dorn, Me
tin Sözen ve Aptullah Kuran bu binadan 
hep medrese olarak bahsetmişlerdir. 

1968' de yaptığımız araştırmalar sonun
da buranın bir hankah-tekke olduğu or-
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taya konulmuştur. Bu çeşit yapıların ço
ğunda olduğu gibi fethedilen toprakların 
Türkleşmesindeki fonksiyonu icabı bir 
Bizans yapısının yakınında veya yerinde. 
hatta bir dereceye kadar onun malze
mesinden istifade edilerek inşa olun
muştur. Fakat hankah plan ve üst yapı 
bakımından tamamen Türk mimari ge
leneklerine bağlıdır. Burada da hanka
hın veli olarak tanınan bir Horasan ere
ninin kudsiyetine bağlandığı görülür. Bu 
külliye Anadolu· da Türk yerleşmesine 
işaret eden eserlerdendir ve Orta Asya'
dan gelen Türk (Horasan) boylarının is
kanları ile ilgilidir. Orta Asya gelenekle
rini sürdüren bir eyvan- türbenin ve in
san, hayvan, av tasvirleriyle süslü isla
mi mezar taşlarının varlığı da külliyenin 
bu bağlantısının başlıca işaretleridir. 

Boyalıköy Külliyesi Afyon'dan Batı'ya 

giden yolun üzerinde gelip geçen yolcu
ların konaklamaları için kurulmuş ve bü
yük ihtimalle ilk şeyhinin kudsiyetine sı
ğınmış, Anadolu ve Rumeli ·de pek çok 
benzerleri olan müesseselerden biridir. 
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Özellikle İlhanlılar hakkında 
yaptığı araştırmalarla tanınan 

İngiliz tarihçisi. 
_j 

Güney ingiltere'de doğdu. İlk ve orta 
öğrenimini bu bölgedeki Surrey'de ta
mamladı. Bu dönemde kendisinin yetiş
mesinde, birkaç dil bilen ve kitapçılık 
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