BULKiNT, Abdurrahman b. ömer
lunmaktadır

(nr 1553/ 7) . z. en-Naşf]J.a
ii det'i'l-fadiha. Kadı
ların muhakeme esnasında dikkate alacakları bazı hususlara dair olup bir nüshası Berlin'dedir (bk. Brockelmann, ll,
137) 3. Risale if beyani'l-kebô,ir ve'sşagö., ir. Bazı kaynaklarda Ma 'rife tü ·ı
kebô, ir ve 'ş- şagö., ir adıyla geçen eserin müellif nüshası Münih'te bulunmaktadır (bk. Brockelmann, GAL SuppL, ll,
139) 4. el - İfhôm lima fi'l-Bul]arf mine'l -ibham. Vefatından iki yıl önce tamamladığı bu eserin bir nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (Ayasofya, nr. 679). Bazı kaynaklarda Şer]J.u'l
Bul]arf adıyla zikredilen eseri de budur.
S. Mevakı 'u'l- 'ulılm min mevalp 'i'nnücum. Süyütfnin el-İtkiin'da geniş çapta fayda l andığını söyleyerek tanıttığı, Katib Çelebi'nin de Süyütl'ye atfen zikrettiği (Keş{ü '?·? unan, ll, 1890) bu eser Kur'an
ilimlerine dair olup altı bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölümde ayetlerin nüzOI yeri ve zamanları; ikinci bölümde Kur'an ilminin rivayet ve senedie
ilgili meseleleri ; üçüncü bölümde vakf.
ibtida, imale gibi Kur'an tilavetine dair
hususlar; dördüncü bölümde mecaz,
müşte rek, 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)
(Be?Lü 'n·naşff:ıa)

Bunlardan başka Buharl'nin bab baş
ile ilgili MÜI].asebôtü ebvabi teracimi'l- Bul]ôrf (Zirikli. lll. 320), ayrı
ca ljaşa,işü'n - nebeviyye adlı iki eseri ve İbnü'I-Hacib ile Nevevi'nin Şafii fık
hına dair bazı eserleri üzerinde tamamlıkları

ömer b. Raslan ei-BulkTni'n in 1'1ehasina 'l ·ıştıl~ h

tr tatmin i Kitabi ibni'ş·Şalt.i h ad lı eserinin ilk ve son iki sayfası

(Süleyma niye Ktp., F~ti h, nr. 667)
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BULKİNİ, Ömer b . Rasicin

ları vardır.

Ebu Hafs Sinküddln Ömer b. Raslan

b. Naslr b. Salih ei-Kinanl
(ö. 805/1403 )

L

Şafii

fakihi ve müctehidi.

_j

12 Şaban 724'te (4 Ağustos 1324) Kahire'nin kuzeyinde bulunan Garbiye bölgesindeki Bulkine'de doğdu. Ailesi aslen
Askalanlı olup ikinci dedesi Salih b. Ahmed'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 metinleri de ezberledikten sonra on iki yaşında babası ile Kahire'ye gitti (737 1 ı 33637). Ezberlediklerini kendisinden dinleyen Takıyyüddin es-Sübkl, Celaleddin Hatib ei-Kazvini ve diğer bazı alimler onu
takdir ettiler. Memleketine dönen Bulkin! ertesi yıl ailesiyle birlikte tekrar Kahire'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 alimlerinden 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 edebiyatı okudu. Yusuf b. Abdurrahman eiMizzl ve Muhammed b. Ahmed ez- Zehebl de dahil olmak üzere birçok hadis
otoritesinden icazet aldı. Bahaeddin İbn

BULKTNl, Salih b. Ömer
Akil' den de çok faydalandı. kızı ile evlendi ve Dımaşk başkadısı iken onun naibi olarak görev yaptı. Bazı eserlerde İbn
Akli'in kız kardeşiyle evlendiği (İA, ll, 835)
veya kız kardeşini İbn Akli ile evlendirdiği (DMİ, IV, lll ı kaydediliyorsa da bu
ilk kaynaklarda verilen bilgilerle çeliş
mektedir.
Bulkinl 740 'ta (1340) ve 747 (1347)
veya 749'da (1349) iki defa hacca gitti. Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti. 76S'te
(1364) Bahaeddin es-Sübkl'nin yanında
Darüladl müftülüğüne. 769'da (1368)
Taceddin es-Sübkl'nin yerine Şam kadı
lığına tayin edildi. Bu görevde üç buçuk
ay kadar kaldıktan sonra Mısır'a çağı
rıldL İki buçuk ay sonra 1 Safer 770'te
(15 Eylül 1368) tekrar Şam'a gittiyse de
on gün sonra Kahire'ye döndü. Bir süre
müderris olarak görev yaptı ve Sahaeddin es-Sübkl'nin vefatı üzerine 773'te
(1372) kazasker (kadılasker) oldu. 779'da
( 1377) görevini oğlu Bedreddin Muhammed'e bırakarak bundan sonra ders ve
fetva vermekle meşgul oldu. Kendisine
büyük saygı duyan Sultan Zahir Berkuk' la birlikte 793'te ( 1391) Halep'e gitti ve
yine onunla geri döndü.
Kahire'de Amr b. As Camii'nde otuz
yıl kadar ders veren Bulkinl. ayrıca Tolunoğlu (ibn Tolun) Camii'nde. Berklikıy
ye, Hicaziyye ve benzeri medreselerde
fıkıh . tefsir, hadis okutmuş, çeşitli mezheplere mensup birçok ilim adamının
yetişmesine ya doğrudan veya talebeleri vasıtasıyla katkıda bulunmuştur. Öğ
rencileri arasında en tanınmışları İbn Hacer el-Askalanl, Bedreddin el-Ayni, Veliyyüddin el-Irak!, Burhaneddin el-Halebl.
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Bedreddin

ez-Zerkeşl,

ve Salih de

tanınmış

Şafii mezhebine mensup bir müctehid olan Bulkinl, zaman zaman mezhebine ve bu mezhep içinde önemli bir yeri olan Nevevi'ye muhalif fetvalar da vermiştir. Zekat olarak mal yerine para verilebileceği görüşü bunlardan biridir.

Eserleri. 1. et- Tedrib fi'l-fünlc. Şafii
fıkıh kitabıdır. "Kitabü'r-Rada c,a kadar

yazdığı bu eseri et- Te' dib adıyla özetlemiştir. Eser daha sonra oğlu Alemüddin
Salih tarafından Teümmetü't-Tedrib adıy
la tamamlanmıştır. Celaleddin Muhammed b. Abdurrahman el-Bekrl (ö 89ı /
1486) ve Cemaleddin Abdullah b. Muhammed eş-Şinşevrl'nin de (ö . 999 / 1591) eser
üzerine şerhleri vardır. 2. Ma crife tü '1mülimmiit bi-reddi'l-Mühimmat. Şafii
fıkhına dair er-Ravia adlı esere Abdürrahim b. Hasan el-İsnevl (ö. 772 / 1370)
tarafından yapılan şerhe yazdığı haşiye

dir. 3. Menhecü'l - aşleyn. Kelam ve fı
kıh usulüne dair olan eserin fıkıh usulü
bölümü eksiktir. 4. Mehôsinü'l-ıştıW]J ii
taimini Kitabi İbni'ş-Şaldh. İbnü's-Sa
lah'ın hadis ilimlerine dair Kitdbü Ma eriteti envd ci cilmi'I-hadiş adlı eserinin
muhtasarıdır. Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan (Fatih, nr. 667) yazma nüshasının başındaki !~itap adı ve sonundaki idizet* müellif hattıdır (bu dört eserin yazma nüshaları için bk. Brockelmann,

GAL, II, Il4; Suppl., Il, ııo) 5. Katrü'sseyl ii emri'l-l]ayl. Abdülmü'min b. Halef ed-Dimyatl'nin (ö 705 / 1306) Failü'll]ayl adlı eserinin özetidir. Süleymaniye
Kütüphanesi'nde (Şehid Ali Paşa, nr. ı 549,
2 ı 38 / ı ; Ayasofya, nr. 4 I 58) yazma nüshaları bulunan esere Bulkinl daha sonra
bazı ilaveler de yapmıştır. 6. el-Feyiü'lcdri cale'l-Cdmici'ş-şa]Jih li'l-Bul]dri.
Buharl'nin eş-Şa.lıf]J'inin başından "Kitabü'I-iman"a kadar olan yirmi kadar hadisin şerhidir. 7. el- cArfü 'ş-şezi cal d Cdmici't-Tirmi:?,i. Tirmizi'nin es-Sünen'inin
eksik kalmış şerhidir. 8. el-Keşşdf cale'lKeşşdf. Zemahşerl'nin tefsirine yazdığı
üç ciltlik şerhtir (kaynaklarda adları zikredilen son üç eserin günümüze ulaşıp ulaş
madığı bilinmemektedir).
BİBLİYOGRAFYA:
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Fehd. Lahzü'l-elhaz bi-?eyli Tabal).ati'l·huffaz
l?eylü Te?kireti'J - huffaz içinde). Haydarabad
1376/1956 - Beyrut, ts. (Daru ihyai't-türasi'J .
ArabiL s. 206·217 ; Sehav1, eçi·Dau'ü'l·lami', 1,
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BULKİNİ, Salih b. Ömer
Ebü'l- Beka Aiemüdd!n Salih b. Ömer
b. Raslan el-Kinan!
(ö. 868/1464)
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alimlerdendir.

1O Zilkade 805'te ( 1 Haziran 1403) Kahire'de vefat eden Bulklnl. evinin yakı
nında inşa ettirdiği Bulkinl medresesinde oğlu Bedreddin Muhammed'in yanı
na defnedildi.
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Kariü'l-Hidaye ve

İbnü'l-Cezerl'dir. Oğulları Abdurrahman

L

salih
b. ömer
el- BulkJni'nin
i?htirü 'n -nebti
{fsu~tili

re{'rl -uebl!.
adlı

risalesinin
ilk iki sayfası

(Süleymaniye Ktp.,

Esad Efendi,

nr. 1415 / 5,
vr. 92b·93•)

Şafii

fakihi ve hadis alimi.

_j

13 Cemaziyelewel 791'de (10 Mayıs
1389) Kahire'de doğdu. Birçok alim yetiştiren Bulklnl ailesinden olup üçüncü
dedesi Salih b. Ahmed'in Kahire'nin kuzeyinde bulunan Garbiye bölgesindeki
Bulklne'ye yerleşmesi üzerine bu nisbe
ile anılmışlardır. Babası ömer b. Raslan
el- Bulklnl de Şafii alimlerindendir.
Küçük yaşta Kur ' an-ı Kerlm'i. fıkıh ,
usulü ve nahivle ilgili bcızı temel
eserleri ezberledi. Babasından ve ağa-

fıkıh
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