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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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büyük oldu. Ailesinin Birmingham'a ta
şınması üzerine 1934'te buradaki üni
versitede Alman dili ve edebiyatı tahsi
line başladı. üstün bir dereceyle mezun 
olduktan sonra 1937'de Doğu dilleri ve 
edebiyatları öğrenimi için Almanya'ya 
gitti. Önce Göttingen'de H. H. Schaeder'
den okudu, daha sonra Berlin Üniversi
tesi'ne geçti. 1939'da ingiltere'ye döndü 
ve Londra' daki School of Oriental and 
African Studies'da doktora yapmaya baş

ladı. 1941 'de savaş dolayısıyla askere 
alındı ve birkaç ay istihkam eri olarak or
duda kaldı. 1942 yılında ingiliz Dışişleri 
Bakanlığı'nda kurulmuş özel bir gizli ser
viste çalışmaya başladı: buradaki görevi 
1950'ye kadar sürdü. 1945'te okul arka
daşı Margaret Elizabeth Dunbar ile evlen
di ve bu evlilikten üç kızları oldu. 1947'
de V. Minorsky'nin yönetiminde doktora
sını tamamladı. Ölümüne kadar hemen 
bütün akademik çalışmalarında hacası 
Minorsky'nin yolunda yürüyen Boyle'un 
doktora tezi Ata M elik Cüveyni tarihinin 
bir kısmı üzerine idi. 1950' de Manches
ter Üniversitesi'nde yeni açılmış olan Fars 
Dili ve Edebiyatı Kürsüsü doçentliğine 

tayin edildi. Misafir profesör olarak git
tiği California'daki (ABD) bir yıllık (ı 959-

1960) ikametinin dışında bütün akade
mik hayatını Manchester'de geçirdi. 1966 
yılında Manchester Üniversitesi İran Araş
tırmaları Kürsüsü profesörlüğüne tayin 
edilen Boyle kısa bir hastalıktan sonra 
1978'de öldü: son derecede yardım se
ver, güler yüzlü ve herkesle iyi geçinen 
bir insandı. 

Boyle, Grekçe ve Latince'den başka 
'Rusça dahil önemli Batı dillerinin yanın
da Farsça, Arapça ve Türkçe'ye hakkıyla 
vakıftı: Pehlevice. Galce, Eski irce (irlan
da dili), Moğolca ve Ermenice'yi de bu 
dillerde yazılmış kitapları okuyup ania
yacak ölçüde biliyordu. Çok cepheli olan 
Boyle özellikle ömrünün sonlarına doğ
ru folklorla da uğraşmış ve bu konuda 
düzenli yayımlanan Folklore (Manches
ter) dergisinde birçok makale yazmıştır. 

ilgi alanı içine giren ingiltere'deki bü
tün ilmi kurumların üyesi idi. Bu arada 
yine ingiltere'de yayımlanan Cambrid
ge History of Iran ve Central Asiatic 
Journal gibi bazı önemli yayın ve dergi
lerin de bir müddet editörlüğünü yap
mıştır. 

Boyle klasik İran edebiyatına, özellik
le ilhanlılar devrinde yazılmış tarihlere 
karşı büyük bir ilgi duyuyordu. Cüvey
nf'nin ve Reşfdüddin Fazlullah 'ın tarih
lerindeki özel isimlerle yer isimlerinin 
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Türkçe mi, Moğolca mı olduğu mesele
sini tükenmez bir sabır. enerji ve titiz
likle aydınlığa kavuşturmaya çalıştı ve 
bu kitapları çok değerli notlar ekleye
rek tercüme etti. 

Eserleri. Boyle'un belli başlı eserleri 
şunlardır: 1. A Practical Dictionary of 
Persian Language (London 1949). Por
ta Linguarum Orientalium serisinde çı 

kan bu küçük sözlük, daha ziyade mo
dern Farsça'yı öğrenmek ve kullanmak 
isteyenler için hazırlanmıştır. 2. The His
tory of World Conqueror (1-11. Manches
ter 1958). Alaeddin Ata Melik Cüveyni'
nin Mirza Muhammed Kazvfni tarafın
dan üç cilt halinde (1. ci lt 1912, ll. cilt 
1916, lll. cilt 1937) yayımianmış olan Ta
ril] -i Cihilngüşa adlı eserinin ingilizce 
tercümesidir. Sadece cümle yapısıyla de
ğil ihtiva ettiği anlaşılması son derece
de güç Moğolca ve Türkçe özel isimler. 
yer isimleri ve terimler bakımından da 
ağır bir metin olan böyle bir eserin not 
ve açıklamalarla tercüme edilebilmesi 
Boyle'un bu sahadaki derin bilgisinin bir 
neticesidir. 3. Grammar of Modern Per
sian (Wiesbaden 1966) 4. Cambridge 
History of Iran (1-V London 1968) Edi
törlüğünü yaptığı bu ciltte "Dynastic and 
Political History of the il -Khans" adlı bir 
makalesi vardır. s. The Successors of 
Genghis Khan (London-New York 1971). 

Meşhur ilhanlı veziri Reşidüddin Fazlul
lah'ın Cami cu't-tevaril] adlı büyük dün
ya tarihinin Cengiz'in halefieri kısmının 
tercümesidir. Burada da Boyle Cüvey
ni'nin tarihinin tercümesinde takip etti
ği yolu izlemiştir. 6. The Ilahi- name or 
Book of Gad (Manchester 1976). Ferf
düddin Attar'ın tasawuff mesnevilerin
den biri olan İlahiname 'nin ingilizce ter
cümesidir. Bu tercümede Boyle, hem kla
sik İran dili ve edebiyatma hem de ingi
lizce'ye hakimiyetini mükemmel bir şe
kilde göstermiştir. 7. The Mangol World 
Empire 1206-1370 (London 1977) Boy
le'un, Moğol ve Türk tarihinin üzerin
de durulmamış meseleleri hakkında ya
zıp Batı'daki ilmi dergilerde yayımladığı 
yirmi dört makalesinden meydana gel
miştir. 8. Persia, History and Heritage 
(Manchester 1978) iran ' ın tarihi, kültür 
mirası ve edebiyatının kısaca ele alındı
ğı bir eserdir. 
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Iii ÜRHAN BiLG İN 

1 BOYNUEGRİ MEHMED PAŞA 1 

(ö. 1076/1666) 

Osmanlı sadrazamı. 
L _j 

Canik'te doğdu. Öldüğü zaman yaşı
nın daksanı geçtiği bilindiğine göre 1 576 
yılı civarında doğmuş olmalıdır. Hayatı

nın ilk dönemleri hakkında bilgi yoktur. 
Genç yaşta vezir Demirkazık Halil Paşa' 

ya intisap etti ve onun kethüdalığını yap
tı. IV. Murad'ın doğu seferlerine katıldı 
ve birçok yerinden yaralar aldı. Bu se
ferlerden birinde zehirli bir akla boy
nundan da yaralandı. "Boynueğri" veya 
"Boynuyaralı" lakabını alması bu yüz
dendir. 

Halil Paşa'nın ölümünden sonra Mu
sahib Silahtar Mustafa Paşa'nın kethü
dası oldu. Daha sonra arpa eminliğine 
ve birkaç defa çavuşbaşılığa getirildi. Ar
dından sırasıyla Kastamonu sancak bey
liği , Halep, Şam ve 1648'de Anadolu 
beylerbeyiliklerinde bulundu. Bu görev
de iken ipşir Paşa , Abaza Hasan Ağa ve 
Topa! Mehmed Paşa'nın isyanlarını bas
tı rdı. Bu arada adı bazı zulüm olayiarına 
da karıştı. Fakat Köprülü Mehmed Pa
şa'nın tavsiyesiyle Valide Turhan Sul
tan'a sığınarak affedildi. 1650'de kub
be vezirliğine getirildi. Ertesi yıl Kanije 
muhafızlığına gönderildi, ardından ikin
ci defa Şam beylerbeyiliğine tayin edil
di. Bu sırada yaşı seksen civarındaydı. 
1656' da şeyhülislam Hocazade Mesud 
Efendi · nin tavsiyesi üzerine sadrazam 
oldu. Bu tarihte Venedik donanınası Ça
nakkale Bağazı'nı kapatmış, Bozcaada, 
Limni ve Semadirek ada larını da işgal 

etmişti. Mehmed Paşa'nın ilk işi bazı 

devlet memuriyetlerine kendi adamları
nı getirmek oldu. Yakın adamlarından 
Saçbağı Mehmed Paşa'yı başdefterdar

lığa getirirken kendisinin vezfriazam ol
masını sağlayan Hocazade Mesud Efen
di'ye ve Kadızadeliler'e sırt çevirdi. Ve
nedik tehlikesine karşı başlıca icraatı , 

düşman donanmasının Çanakkale Bo
ğazı 'nı geçerek istanbul'a gelmesi ihti
maline karşı istanbul surlarının deniz 
tarafındakilerini sağlam ve bakımlı gös
termek için badanalatmak oldu. Ayrıca 
Ahırkapı - Yedikule arasındaki burçlar 
üzerinde bulunan evleri yıktırdı. Bunun 
üzerine istanbul halkının bir kısmı ev
lerini satıp Anadolu yakasına geçmeye 
başladı. Çanakkale Bağazı'nın Venedik 
donanınası tarafından kapanmış olması 

da istanbul 'da eşya ve yiyecek fiyatları
nın artmasına yol açtı. 


