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BULGUR TEKKESİ 

Konya'nın Tuzcular semtinde 
Demirciler Çarşısı içinde bulunan 
Ortaçağ Anadolu Türk mimarisinin 

ilgi çekici yapılarından biri. 
_j 

Anadolu Türk mimarisi örnekleri için
de alışılagelmiş formların dışında kalan 
yapının bugün sadece mescidiyle ona bi
tiş ik bölümleri ayakta olup diğer bölüm
leri çevre dükkaniarının altında ka lmış

tır. Xlll. yüzyılın ortalarına veya en geç 
sonlarına ait olan yapı. kesme taş alt ya
pı üzerinde tuğladan inşa edilmiştir. 

Alt katında bugün girilemeyen tonaz
lu bölümlerle batı tarafında yine tonaz
lu 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 ol
makla beraber son yıllarda buraya as
ma kat yapıldığından görünümü ve asır 
şekli tamamen bozulmuştur. Bu bölüm
de iki kat boyunca yükselen bir revak 
kısmı, hatta ortada bir eyvan bulundu
ğu tahmin edilmektedir. Duvarda abide
vi ve yüksek bir mihrap nişi bulunmak
tadır. 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 basa
maklarla çıkılmaktadır. Konyalı'nın Bul
gur Dede Mescidi diye kaydettiği (Kon· 

ya Tarihi, s. 339) tuğla kubbe ile örtülü 
kare planlı mescid muhtemelen geniş 
bir yapılar topluluğunun bir parçasıdır. 
Dikdörtgen mihraj:ı nişinin alt kısımla
rında ve duvarlarda sıva altında kalmış 
Selçuklu dönemi çini mozaik ve kapla
ma izleri seçilmektedir. Batıda kalan to
nozlu dikdörtgen bölümün mescidle ir
tibatı olmamakla birlikte buraya sonra
dan bir geçiş kapısı açılmıştır. 

Kesme taş alt yapı üzerinde tuğla mal
zemesi, feıvkanf mescid katı, zeminde 

Bulgur Tekkes i Mescidi'nin planı (Am Altun 'dan) 

tonozlu mekanları (hücre, mutfak vb.). 
payeler üzerinde yükselen kuzeydeki re
vaklı bölümü ve mihrabıyla Ortaçağ Ana
dolu Türk mimarisinin ender fütüwet 
yapılarından biri olan Bulgur Tekkesi'
nin inşa tarihi, asıl adı, ait olduğu tari 
kat ve hanisinin kimliği belli değildir. 

Konyalı, bulgurak denilen kaşıntı hasta
lığına tutulan hastaların buraya getiril
diği, türbedar hastanın getirdiği ince 
bulguru ağzına alarak onun kaşınan yer
lerine püskürtünce hastanın iyileştiğine 
inanıldığı için halkın buraya Bulgur Tek
kesi adını verdiğini kaydeder (Konya Ta· 
rihi, s. 340). 
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Celalüddln Ebü'l·Fazl Abdurrahman 
b. Ömer b. Raslan el ·Bulkinl 

(ö. 824/1421) 

Şafii fakihi, 
muhaddis ve kadılkudat. 

_j 

763'te (1362) Kahire'de doğdu . Aslen 
Aska lanlı olduğu için Askalanl. bazan da 
Kinanı nisbeleriyle, bir kısım kaynaklar
da 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 onun
la birlikte oraya gitti. Arap dili başta ol
mak üzere çeşitli ilimleri ve bu arada 
Kütüb -i Sitte'nin birçoğunu babasından 
okudu. Diğer alimlerden de faydalandı. 
Fakat babası. muhaddislere bazı önem
li kitapları okuyup onlardan rivayette 
bulunma geleneğine pek önem verme
diği için all senedie rivayet etme imka
nını elde edemedi. Kendilerinden hadis 
dinlememekle beraber Taceddin es-Süb
kl. İbn Kesirve Zeynüddin el-lraki gibi 
tanınmış hadis hafızlarından icazet al
dı. Dat:ıa on yedi yaşında iken babası
nın izniyle fetva vermeye ve ders okut
maya başladı. Babasının ölümünden son
ra fetva için kendisine başvuruldu. Ağa
beyi Bedreddin Muhammed ölünce on
dan boşalan askeri kadılık görevine ge
tirildi. Daha sonra Mısır kadılığına (ka
d ıl kudat) tayin edildi (804/ 1402). Kısa 

aralıklarla bu görevden alındıysa da ve
fatına kadar on dokuz yıl süreyle bu 
makamda kaldı. Babasının ölümünden 
sonra Berkükıyye ve İbn Tolun camile
rinde onun tefsir derslerini, Haşşabiy
ye, Harrübiyye, Melikiyye gibi medrese
lerde fıkıh derslerini. ağabeyinin vefa
tından sonra da Eşrefiyye Darülhadi
si'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 tavsi
yesi üzerine yazdığım söylemektedir. 11 
Sewal 824 (8 Ekim 1421) tarihinde Ka
hire'de vefat etti ve babasıyla kardeşi
nin yanına gömüldü. 

Bulkinfnin çok kuwetli bir hafızası ve 
süratli bir anlayışı vardı. Güzel konuşur
du. Memlüklü hükümdarları ona büyük 
değer verirlerdi. 

Eserleri. 1. Nehrü'~-J:ıayat. Kur'an tef
sirine dair 789'da (1387) yazdığı bu ese
rin bir nüshası British Museum ·da bu-
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lunmaktadır (nr 1553/ 7) . z. en-Naşf]J.a 
(Be?Lü 'n·naşff:ıa) ii det'i'l-fadiha. Kadı
ların muhakeme esnasında dikkate ala
cakları bazı hususlara dair olup bir nüs
hası Berlin'dedir (bk. Brockelmann, ll, 
137) 3. Risale if beyani'l-kebô,ir ve's
şagö., ir. Bazı kaynaklarda Ma 'rife tü ·ı
kebô, ir ve 'ş- şagö., ir adıyla geçen ese
rin müellif nüshası Münih'te bulunmak
tadır (bk. Brockelmann, GAL SuppL, ll , 
139) 4. el - İfhôm lima fi'l-Bul]arf mi
ne'l - ibham. Vefatından iki yıl önce ta
mamladığı bu eserin bir nüshası Süley
maniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Aya
sofya, nr. 679). Bazı kaynaklarda Şer]J.u'l
Bul]arf adıyla zikredilen eseri de budur. 
S. Mevakı 'u'l- 'ulılm min mevalp 'i'n
nücum. Süyütfnin el-İtkiin'da geniş çap
ta faydalandığını söyleyerek tanıttığı, Ka
tib Çelebi'nin de Süyütl'ye atfen zikret
tiği (Keş{ü '?·?unan, ll , 1890) bu eser Kur'an 
ilimlerine dair olup altı bölümden mey
dana gelmiştir. Birinci bölümde ayetle
rin nüzOI yeri ve zamanları; ikinci bö
lümde Kur'an ilminin rivayet ve senedie 
ilgili meseleleri ; üçüncü bölümde vakf. 
ibtida, imale gibi Kur'an tilavetine dair 
hususlar; dördüncü bölümde mecaz, 
müşterek, istiare gibi konular; beşinci 
bölümde am. has vb. hükümlerle ilgili 
terimler; altıncı bölümde fasıl, vasıl, lcaz 
gibi lafızlarla ilgili terimler ele atınmak
tadır (Süyüti, eL-it~an, ı. 5) 

Bunlardan başka Buharl'nin bab baş
lıkları ile ilgili MÜI].asebôtü ebvabi te
racimi'l- Bul]ôrf (Zirikli. lll. 320), ayrı
ca ljaşa,işü'n -nebeviyye adlı iki ese
ri ve İbnü'I-Hacib ile Nevevi'nin Şafii fık
hına dair bazı eserleri üzerinde tamam-
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ömer b. Raslan ei-BulkTni'n in 1'1ehasina 'l ·ıştıl~h tr tatmini Kitabi ibni'ş·Şalt.ih ad lı eserinin ilk ve son iki sayfası 
(Süleymaniye Ktp., F~ti h, nr. 667) 

layıcı mahiyette yarım kalmış çatışma
ları vardır. 
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BULKİNİ, Ömer b . Rasicin 

( ~~w~.) ,:r._r. ı 

Ebu Hafs Sinküddln Ömer b. Raslan 
b. Naslr b. Salih ei-Kinanl 

(ö. 805/1403) 

Şafii fakihi ve müctehidi. 
_j 

12 Şaban 724'te (4 Ağustos 1324) Ka

hire'nin kuzeyinde bulunan Garbiye böl
gesindeki Bulkine'de doğdu. Ailesi aslen 
Askalanlı olup ikinci dedesi Salih b. Ah
med'in Bulkine'ye yerleşmesi üzerine 
buraya nisbetle anılmışlardır. 

Öğrenimine Bulkine'de başladı. Yedi 
yaşında hafız oldu. Fıkıh, fıkıh usulü, kı
raat ve nahiv konularında bazı ana me
tinleri de ezberledikten sonra on iki ya
şında babası ile Kahire'ye gitti (737 1 ı 336-

37). Ezberlediklerini kendisinden dinle
yen Takıyyüddin es-Sübkl, Celaleddin Ha
tib ei-Kazvini ve diğer bazı alimler onu 
takdir ettiler. Memleketine dönen Bul
kin! ertesi yıl ailesiyle birlikte tekrar Ka
hire'ye gidip yerleşti. Bir süre Kamiliye'
de medrese nazırınca sağlanan bir evde 
oturduktan sonra Sıhrlc (Sarnıç) yakının
da daha sonra kendi adıyla anılan evine 
geçti. Bulkinl devrin tanınmış alimlerin
den olan Takıyyüddin es-Sübki, Şemsed
din İbn Adlan ve İbnü'l-Kammah'tan fı
kıh . Şemseddin ei-İsfahanl'den usul, EbO 
Hayyan ei -Endelüsl'den Arap dili ve ede
biyatı okudu. Yusuf b. Abdurrahman ei
Mizzl ve Muhammed b. Ahmed ez- Ze
hebl de dahil olmak üzere birçok hadis 
otoritesinden icazet aldı. Bahaeddin İbn 


