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:
İbn Hacer, inba'ü ' l-gumr, V, 107·109; İbn

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,
85-89; Süyüt1. f:lüsnü 'l·mu(ıaçlara, 1, 329; a.m lf ..
?eylü Tabakati'l-huffaz li'?·?ehebr (?eylü Te?kireti'l-huffaz içinde), s. 369-370; İbn iyas. Beda'i'u;z-zühar, 1/2, s. 673-674; Keşfü '?·?U
nün, ı ; 382, 397, 550, 559; ll, 1048, 1351, 1364,
1479, 1608, 1874, 1880, 1881, 1915; İbnü'f.
İmad, Şe?erat, VII, 51-52; Şevkan1, el·Bedrü 't·
tali', ı , 506-507; Hediyyetü 'l- 'ariffn, ı, 792; Tiahu 'l·meknün, 1, 271, 279; ll, 156 ; Brockelmann,
GAL, ll, 114; Suppl., 1, 611; ll, 110; a.mlf.. "Bülkini", iA, ll, 835-836; a.mlf., "el-Bulkini", DMi,
IV, lll; Zirikı1, et-A' lam, V, 205; Kehhale,
Mu'cemü'l-mü'elli{fn, VII, 284; Ali Paşa Mübarek. eUjıtatü't· Teu{fkıyye, Kahire 1983, lll,
123; Ebü'I-Mehasin ei-Hüseyn1, et- Tenbfh ue'lil).az Uma tr ?üyali Te?kireti'l-huffaz (?eylü Te?·
kireti'J-huffaz içinde), s. 94; H. A. R. Gibb, "al Bullprıl", E/ 2 (İng.), 1, 1308-1309.
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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

4~~

BULKTNL Salih b. Ömer
beyi Abdurrahman· dan fıkıh, İzzeddin
İbn Cemaa'dan fıkıh usulü, Veliyyüddin
İbnü'l- l raki ve İbn Hacer el-Askalanf'den
hadis, Şemseddin eş-Şattanüfl'den nahiv okudu. 1412'de hacca gitti. DemenhOr'da kadı olan kardeşinin naibi olarak
görev yaptı.
Genç yaşta fetva vermeye ve fıkıh okutmaya başlayan Bulkinl Berklikıyye , Haş
şabiyye , Haseniyye, Şerifiyye ve Kayıtbay
medreselerinde müderrislik yaptı . Celaleddin es-Süyütl ve Sehavf'nin de aralarında bulunduğu birçok talebe yeti şti r
di. Hocalarından Veliyyüddin İbnü 'l -lra
ki'nin azli üzerine 6 Zilhicce 82S'te (21
Kasım 1422) Mısır Şafii başkadısı olduysa da on üç ay sonra bu görevden ayrıl
dı. Çeşitli aralıklarla yedi defa aynı göreve getirilen Bulkin i toplam on ·üç yıl
altı ay başkadılık yaptı. Bu görevde iken
S Receb 868'de (14 Mart 1464) Kahire'de vefat etti ve babasına ait medresede onun yanına defnedildi.
Eserleri. et-Tecerrüd ve'l-ihtimdm bicem 'i fetdva'l-vdlid şey.tJi'l-İsldm. Eserde babasının fetvalarını toplayıp fı kıh
bablarına göre tertip etmiştir. Şaban
836'da (Nisan 1433) tamamlanan eserin
Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir nüshası vardır (Süleymaniye, nr. 677) Kaynaklarda adları geçen diğer başlıca eserleri de şunlardır : el-Cevherü'l-ferd ifmd yu.tJdlitü fihi'l - J:ıurrü 'l- 'abd, el-Kavlü'l - ma. ~bul fimd yüdde'd fihi bi'l-mechul, Te?,kire (bu üç eserin yazma nüshaları
için b k. Brockelmann, CAL, II, ı ı 9; Suppl.,
ll, ı ı5), Tetimmetü't- Tedrib (bununla
babasının et- Tedrfb adlı eserini tamamla. mıştır ı: İzharü 'n -ne bd ti su' ali ret'nveba (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr.
ı4ı5 / 5), Tefsirü'l-~ur'dn, el-~avlii'l

müstebin ii aJ:ıkdmi'l - mürteddin, el Kavlü '1- ınüfi'd f'iştirdti 't- tertib beyne
kelimeteyi't - tevJ:ıid, el-Ma]f.iilü'l-mu}f.a ttar ii ma}f.aıni'l- min b er.
BİBLİYOGRAFYA:

Sehavi. ed-Dav'ü'l-lami', III, 312-314; a.mlf.,
e? ·?eyl 'at3. Re(i'l-isr (nşr. Cüde Hilal ---:- Muhammed Mahmud Subh), Kahire 1966, s. 155184 ; Süyüti, Hüsnü 'l-muJ:ıadara, I, 444 -445;
Keşfü'?·Zunün; I, 345, 363, 382, 389, 397, 444,
619; ibnü'I-imad, Şe?erat, VII, 307; Şevkani, elBedrü't-tali', ı, 286-287; Brockelmann. GAL, ll,
119; Suppl., ll, 114-115; a.mlf., "Bülklni", İA,
ll , 835 -836; a.mlf., "Bul~ni", DMi, N, lll; lia~tı'l-meknün, ll, 255 ; Hediyyetü'l-'ari{fn, ı, 422;
Zirikli. et-A' lam, lll, 279 ; Kehhale. Mu'cemü 'lmü'elli{fn, V, 9; Nüveyhiz. Mu'cemü 'l-mü{essirfn, I, 231-232; H. A. R. Gibb, "al-Bulkini",
EJ2 (İng), I, 1308~ 1309.
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BULUÇ, Sadettin
(1913 -1984)
L

Türk dili profesörü.

_j

Van'da doğdu . Babası çeşitli yerlerde
posta ve telgraf müdürlüğü yapan Yusuf Ziya Bey, annesi Sultan Hanım ' dır.
İlk ve orta okulu Malatya'da (ı 926). liseyi Sivas'ta (ı 930) bitirdi. Yurt dışında yüksek öğrenim yapmak isteyen öğ renciler
için açılan imtihanı kazanarak Maarif Vekaleti tarafından Almanya'ya gönderildi
(I 931) 1932'de Breslau Üniversitesi'nin
Şarkiyat Bölümü'ne kaydoldu. Burada
okurken aynı zamanda "Untersuchungen
über die altosmanische anonyme Chronik der Bibliotheque Nationale zu Paris"
adlı doktora tezini hazırladı. 1937' de mezun olduktan sonra bir yıl kadar Berlin
Etnografya ve Eski Eserler müzelerinde
çalıştı. Aynı yıl istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ·ne asistan olarak girdi. 194S'te
"Türk Halklarında Şamanizm" adlı teziyle aynı bölümde doçent, 195S'te de
"Xlll-XIV. Asır Anadolu Türkçesi'ne Giri ş" adlı çalışmasıyla pr ofesör oldu.
1958- 1961 ve 1969-1971 yılları arasın 
da misafir profesör olarak Bağdat Üniversitesi'nde Türk dili ve edebiyatı dersleri okuttu. Bu sırada Irak Türk ağızları
üzerinde a raştırmala r yaparak pek çolc
dil malzemesi topladı. Yurda dönüşün
de Milli Eğiti m Bakanlığı tarafından yayımlanan İslam Ansiklopedisi yazı kuruluna girdi. Her yıl başka bir ülkede yap ılan M1lletle rarası Daimi Altaistik ve Os11/anistik Kongresi'nin çağuna katıldı ve
tebliğler sundu. 1976 yılında Finlandiya'daki Societe Finno-Ougrienne'a üye
seçildi. Uzun süre Türk Dil Kurumu'nun
yönetim kurulu üyeliğinde de bulundu.
Bu kurumun 1983'te Atatürk Kültür, Dil
ve Tarih Yüksek Kurumu adıyla yeniden
yapılanması sırasında kırk asli üye arasmda yer aldı.

1977- 1983 yılları arasında Türkiyat
Enstitüsü müdürlüğü yaptı. Bir süre istanbul Üniversitesi rektör yardımcılığı
görevinde de bulunan Sadettin Buluç
1983'te yaş haddinden emekliye ayrıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayım
lanan İslam Ansiklopedisi yazı kurulundaki çalışmalarına devam ederken 3
Nisan 1984'te vefat etti ve Zincirlikuyu
Mezarlığı'na defnedildi.
Sadettin Buluç öğ rencilerle ilgilenen,
onlara zaman ayırıp yetişmelerine yardımcı olan, ciddi, titiz ve hoşgörü sahibi
bir hoca olarak tanınır. Türkoloji, Doğu
filolojileri, karşılaştırmalı dil bilgisi ve
tarih konuları ile ilgilenen Buluç'un makaleler halindeki çalışmalarının çoğu İs
lam Ansiklopedisi, Türk Ansiklopedisi, Azerbaycan Yurt Bilgisi, Türkiyat
Mecmuası, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Türk Dili Araştırmalan Yıllığı 
Belleten gibi ansiklopedi ve dergilerde
yayı mlanmıştır. Şamanizm'le ilgili meseleleri ortaya koyduğu bir dizi makale
ile (Türk Amacı, İstanbul ı942, I/ ı. s. 4248; J/ 2, S. 66-72; 1/ 3. S. 124-131; J/ 4, S.
17!-ı76; J/5, S. 233-240; J/6, S. 277-284;
Il / ı. s. 365-371) Türk halk kültürüyle ilgili konulara da eğilmiş, bununla birlikte çalışmalarını daha ziyade Eski Anadolu Türkçesi, Irak Türkçesi ve Anadolu
ağızları

sahala rında

yoğunlaştırmıştır.

Ayrıca

Anadolu'da gelişen Türk yazı dilinin başlangıç devresi olarak kabul edilen XIII- XIV. yüzyıl Türkçe'sinin im la ve
ses özelliklerini sistemli bir şekilde ele

alıp incelem i ştir

(Xfii-XIV. Asır Anadolu
Türkçesine Giriş: imla ve Fonetik, İstan

bul 1956 ]baskısı tamamlanamamıştır]; S.
Buluç'un yayınlarının tam bir listesi için
bk. Yüce, s. 209-210) .
BİBLİYOGRAFYA:

Nuri Yüce, "Prof. Dr. Sadettin Buluç, Hayave Çalışmaları", TDI., XLVIII/388-389 (1984),
s. 206-210; Yusuf Çotuksöken, "Ölümünün
I. Yıldönümü Dolayısıyla Prof. Dr. Sadettin
"Buluç", Öğretmen Dünyası, sy. 64, İstanbul
1985, s. 26.
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BULÜGU'l -MERAM
( ~\_,..ll E} )
İbn Hacer e1-Askalani'nin

L

sadettin

Eiuluç

alıkarn

(ö. 852/1449)
hadislerini ihtiva eden eseri.
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Tam adı Bulı1gu'l-merdm min edilleti '1- aJ:ıkdm 'dır. Eserin telifinde, özellikle ibadet, hukuk ve muamele konularına dair sahih hadislerin toplanması ve
kolayca ezberlenebilecek bir mektep ki-

