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BULGUR TEKKESİ
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Konya'nın Tuzcular semtinde
Demirciler Çarşısı içinde bulunan
Ortaçağ Anadolu Türk mimarisinin
ilgi çekici yapılarından biri.
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Anadolu Türk mimarisi örnekleri içinde alışılagelmiş formların dışında kalan
yapının bugün sadece mescidiyle ona bitiş i k bölümleri ayakta olup diğer bölümleri çevre dükkaniarının altında ka l mış
tı r. Xlll. yüzyılın ortalarına veya en geç
sonlarına ait olan yapı. kesme taş alt yapı üzerinde tuğladan inşa edilmiştir.

Kesme taş alt yapı üzerinde tuğla malzemesi, feıvkanf mescid katı, zeminde
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Alt katında bugün girilemeyen tonazlu bölümlerle batı tarafında yine tonazlu ve dışa bağlantılı bir mekan vardır.
Yan kapıdan avluya girildiğinde kuzey
cephesinde kesme taş dört ağır paye
görülür. Bu payelerin üst kısmında tuğ 
ladan kemer ve alınlık izleri kalmış olmakla beraber son yıllarda buraya asma kat yapıldığından görünümü ve asır
şekli tamamen bozulmuştur. Bu bölümde iki kat boyunca yükselen bir revak
kısmı, hatta ortada bir eyvan bulunduğu tahmin edilmektedir. Duvarda abidevi ve yüksek bir mihrap nişi bulunmaktadır. Yarısı üst katın içinde kalmış olan
bu mihraptan yapının kuzeyinde büyük
bir açık namazgahın bulunduğu anlaşıl
maktadır. Mihrap nişi dikdörtgendir. İki
metre yukarıda kalan fevkanl mescid
katına bu bölümün iki yanındaki basamaklarla çıkılmaktad ı r. Konyalı'nın Bulgur Dede Mescidi diye kaydettiği (Kon·
ya Tarihi, s. 339) tuğla kubbe ile örtülü
kare planlı mescid muhtemelen geniş
bir yapı l ar topluluğunun bir parçasıdır.
Dikdörtgen mihraj:ı nişinin alt kısımla
rında ve duvarlarda sıva altında kalmış
Selçuklu dönemi çini mozaik ve kaplama izleri seçilmektedir. Batıda kalan tonozlu dikdörtgen bölümün mescidle irtibatı olmamakla birlikte buraya sonradan bir geçiş kapısı açılmıştır.
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Şafii fakihi,
muhaddis ve kadılkudat.
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763'te (1362) Kahire'de doğdu . Aslen
için Askalanl. bazan da
Kinanı nisbeleriyle, bir kısım kaynaklarda ise İbnü'l-Bulkinl lakabıyla anılmak
tadır. Annesi, tamnmış nahiv alimi ve Mı
sır kadısı İbn Akii'in kızıdır. Babası Şam
kadısı olunca dokuz yaşında iken onunla birlikte oraya gitti. Arap dili başta olmak üzere çeşitli ilimleri ve bu arada
Kütüb -i Sitte'nin birçoğunu babasından
okudu. Diğer alimlerden de faydalandı.
Fakat babası. muhaddislere bazı önemli kitapları okuyup onlardan rivayette
bulunma geleneğine pek önem vermediği için all senedie rivayet etme imkanını elde edemedi. Kendilerinden hadis
dinlememekle beraber Taceddin es-Sübkl. İbn Kesirve Zeynüddin el-lraki gibi
tanınmış hadis hafızlarından icazet aldı. Dat:ıa on yedi yaşında iken babası
nın izniyle fetva vermeye ve ders okutmaya başladı. Babasının ölümünden sonra fetva için kendisine başvuruldu. Ağa
beyi Bedreddin Muhammed ölünce ondan boşalan askeri kadılık görevine getirildi. Daha sonra Mısır kadılığına (kad ıl ku dat) tayin edildi (804/ 1402). Kısa
aralıklarla bu görevden alındıysa da vefatına kadar on dokuz yıl süreyle bu
makamda kaldı. Babasının ölümünden
sonra Berkükıyye ve İbn Tolun camilerinde onun tefsir derslerini, Haşşabiy
ye, Harrübiyye, Melikiyye gibi medreselerde fıkıh derslerini. ağabeyinin vefatında n sonra da Eşrefiyye Darülhadisi'ndeki hadis derslerini o devam ettir·di. ·Talebesi İbn Nasırüddin, el- İ' lam
bima vaka 'a if Müştebehi'?- '?ehebf
mine'I -evham adlı eserini onun tavsiyesi üzerine yazdığım söylemektedir. 11
Sewal 824 (8 Ekim 1421) tarihinde Kahire'de vefat etti ve babasıyla kardeşi
nin yanına gömüldü.
Aska l anlı olduğu

Bulgur Tekkes i Mescidi'nin

planı (Am Altun 'dan)

tonozlu mekanları (hücre, mutfak vb.).
payeler üzerinde yükselen kuzeydeki revaklı bölümü ve mihrabıyla Ortaçağ Anadolu Türk mimarisinin ender fütüwet
yapılarından biri olan Bulgur Tekkesi'nin inşa tarihi, asıl adı, ait o lduğu tarikat ve hanisinin kimliği belli değildir.
Konyalı, bulgurak denilen kaşıntı hastalığına tutulan hastaların buraya getirildiği, türbedar hastanın getirdiği ince
bulguru ağzına alarak onun kaşınan yerlerine püskürtünce hastanın iyileştiğine
inanıld ığı için halkın buraya Bulgur Tekkesi adını verdiğini kaydeder (Konya Ta·
rihi, s. 340).
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ARA ALTUN

Bulkinfnin çok kuwetli bir hafızası ve
süratli bir anlayışı vardı. Güzel konuşur
du. Memlüklü hükümdarları ona büyük
değer verirlerdi.
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Eserleri. 1. Nehrü'~-J:ıayat. Kur'an tefsirine dair 789'da (1387) yazdığı bu eserin bir nüshası British Museum ·da bu-
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