
BUHÜTT 

gelen talebeleri arasında yer alır. 1 O Re
blülahir 1 051' de ( 19 Temmuz 1641) Ka
hire'de vefat etti. 

Buhutl Hanbeli fıkhına dair birçok şerh 
ve haşiye yazmış olup Hanbeli alimle
rinin, "Şeyh Mansur ve talebesi Halve
tr ninkilerden sonra artık başka haşi

yeye ihtiyaç yoktur" dedikleri rivayet 
edilir. 

Eserleri. 1. Keşşiifü'l-kınt{ an (metn)i'l
İ~m1 '•. Musa b. Ahm~d el- Haccavf'nin 
(ö. 968/ 1560) el-İ~nit adlı eserinin şer
hidir. Kahire'de önce dört cilt, daha son
ra altı cilt olarak basılmıştır (1319-1320, 

1367). Ayrıca Hilal Musaylihl Mustafa ta
rafından da altı cilt halinde neşredilmiş
tir (Riyad ı 968; Beyrut 1982). z. Deka, ik u 
üli'n-nühd li-ŞerJ:ıi1-Müntehd. Takıy
yüddin İbnü'n-Neccar'ın Müntehe'l-İra
dôt'ının şerhidir. Şerf:ıu Müntehe'l-İra
dat diye de anılan ve defalarca basılan 
bu eserin giriş bölümünde Buhutl, met
nin bizzat müellifi tarafından yapılan şer
hini yetersiz gördüğünü, bunun için mü
ellifin şerhiyle kendisinin Keşşôfü'l-lp
nd' ını özetleyerek bu şerh i meydana ge
tirdiğini söylemektedir. Buhütf Müntehd 
üzerine İrşddü üli 'n- nühô li- De~ii, i
kı'l~Müntehd adıyla bir de haşiye yaz
mıştır. 3. er-Raviü'l-mürbt. İbn Kuda
me el-Makdisf'nin (ö 620/ 1223) el-Muk
nt adlı eserine Müsa b. Ahmed el-Hac
cavf'nin Zddü1-müsteknt adıyla yaptı
ğı ihtisara yazdığı şerh olup çeşitli bas
kıları yapılmıştır ( Dımaşk 1304; Hindistan 
1305 ; Kahire 1324, 1348, 1352). Eser da
ha sonra Ahmed Muhammed Şakir ve 
Ali Muhammed Şakir (Kahire 1954) ile 
Muhammed Abdurrahman Avad'ın (Bey
rut 14051 1985) tahkikleriyle de neşredil
miştir. er-Raviü'l-mürbt Suudi Arabis
tan üniversitelerinde Hanbeli fıkhı ders 
kitabı olarak okutulmaktadır. 4. Mine
hu'ş-şife'ş-şdfiydt ii şer]J.i'l-Müfredat 
(Kahire 1343/ 1924) İbn Abdülhadl el
Makdisf'nin en-Na?mü'l-müfidü'l-ah
med ii Müfreddti'l- İmdm AJ:ımed adlı 
manzumesinin şerhidir. Eser Abdullah 
b. Muhammed tarafından el-Minehu'ş
şdfiyôt adıyla da neşredilmiştir (Katar, 
ts) s. 'Umdetü't-talib. Hanbeli fıkhını 
özetleyı;p bu eser, daha sonra Osman b. 
Ahmecfen-Necdl (ö 10971 1686) tarafın
dan Htddyetü'r-rdgıb li -Şerhi 'Umde
ti~t- tdlib adıyla şerhedilmiştir (Kahire 
ı3'79, nşr. Hasaneyn Muhammed Mahluf). 
Salih ., b. Hasan el-Buhutl 'Umde'yi Ve
siletü'r-rdgıb li- 'Umdeti't-talib adıyla 
manzum hale getirmiştir ( GAL Suppl., 
ll, 448) 
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lı!!ıl ABDÜLAZIM ED-DiB 

BUK'A 
(~) 

İslam dünyasında 
türbe, zaviye ve özellikle 

eğitim yeri için kullanılan bir terim. 
L ~ 

"Yer, arazi parçası, ülke" anlamına ge
len buk'anın çağulu bika'dır. Asım Efen
di, çevresindeki toprak parçalarından 

farklılık gösteren araziye buk'a denildi
ğini belirtir (Kamus Tercümesi, "buk'a" 
md.) Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın 
Hz. Müsa'ya hitap ettiği yerden bahse
dilirken "el -buk'atü'l-mübareke" ibare
si kullanılmaktadır (el-Kasas 28/ 30). Ha
dis-i şeriflerde de yine "yer, arazi" ma
nasına çeşitli terkipler halinde buk'a, bu
ka' ve bika' birkaç yerde geçmektedir 
(Wensinck, Mu'cem, "buk'a" md.). 

Buk'a tarihi seyir içerisinde bölgelere 
göre değişik anlamlarda kullanılmıştır. 

İran bölgesinde din ulularının türbeleri 
ve bunların müştemilatına buk'a adı ve
rilmiştir. Nitekim Tar d , ik u '1- ]J.a~ii, i~'
te (III, 480-494) dördü İmam MOsa el-Ka
zım'ın eviadına ait olmak üzere otuz üç 
kişiye ait buk'alar hakkında ayrı ayrı bil
gi verilmektedir. 

Buk'a "zaviye" karşılığında da yaygın 
olarak kullanılmıştır. Niksar' da Daniş

mendliler'den Melik Nizameddin Yağıba
san'ın 552 ( 1157) tarihli vakfiyesinde bir 
"buk'a -i mübareke" inşasından söz edil
mektedir. Ayrıca Anadolu'nun çeşitli şe
hirlerinde genellikle Selçuklu dönemin
den kalma buk'aların mevcudiyeti Os
manlı dönemi tahrir*lerindeki kayıtlar-

dan anlaşılmaktadır. Daha yaygın bir şe
kilde ise muhtemelen medrese ile sıb
yan mektebi arasındaki bir eğitim kuru
munu ifade etmek için kullanılmıştır. 

Anadolu'da, özellikle Suriye, Filistin ve 
Mısır'da bu nevi buk'alara sık sık rast
lanmaktadır. 

Osmanlılar döneminde genellikle da
ha önceki Türk ve İslam devletlerinden 
kalma, eğitim maksadıyla kullanılan 

buk'alara tayinler yapıldığı. buralarla il
gili çeşitli ihtilafların kayıtlara yansıdığı 
görülmektedir. Mesela Ankara şer'iyye 

sicillerinde kayıtlı 997 ( 1589) tarihli bir 
fermanda Ankara'daki Kızılbey Medrese
si'nin vakfiye şartları gereği olarak buk'a 
sayıldığına ve bu husustaki ihtilafın na
sıl halledileceğine temas edilmektedir. 
Aynı şekilde 998 ( 1590) tarihli bir be rat
ta da Ankara'daki Selimiye buk'asının 
mahsulünden yapılan tahsisartan bah
sedilmektedir. Mısır kadısına gönderilen 
967 ( 1559-60) tarihli bir ferman da, ida
resi altındaki yerlerde bulunan medre
se ve buk'aların ilim sahibi ehil kimse
lere verilmesi. ehil olmayanlara da en
gel olunması istenmektedir (BA, MD, III, 
hüküm 839) Buk'anın mahiyeti, idaresi 
ve Osmanlı döneminde uygulamada al
dığı şekiller konusunda en önemli kay
nak. Anadolu kazaskerliği dönemindeki 
(154 7-15 51) i craatından dolayı tah ki kata 
maruz kalan Sinan Efendi hakkında tu
tulan soruşturma defteridir. Bu defter
de, birçok kadılık ve müderrisliğe oldu
ğu gibi özellikle güney eyaletlerindeki 
on bir ayrı buk'aya değişik zamanlarda 
yapılan tayinlerle ilgili soruşturmalara 
da yer verilmiştir. Buradan, aşağı dere
celi, muhtemelen 1 O akçenin altındaki 
medreselere bazan buk'a denildiği ve 
buralara mahallf kadının teklifiyle tayin 
yapıldığı anlaşılmaktadır. Mesela soruş
turma sırasında Ayıntab'daki (Gaziantep) 
7 akçelik Zülkadriye Medresesi'nin Ayın
tab kadısının arzı ile imtihan yapılmadan 
Şemseddin Efendi 'ye verilmesinin sebe
bi sorulduğunda Kazasker Sinan Efen
di, bu nevi aşağı dereceli medreselere 
buk'a denildiğini ve genellikle buralara 
şehrin kadısının arzı ile tayin yapıldığını 
belirtmiştir. Aynı durum yine bu şehir
deki Hacı Müsa buk'asına yapılan tayin
de de görülmektedir. 

Diğer taraftan, bir medresede müder
ris olan kimseye aynı yerde bulunan bir 
buk'anın taltif maksadıyla ilaveten ve
rildiği, böylece müderrisin iki yerde ders 
verip ücret aldığı görülmektedir. Mese
la Halep'te 25 akçelik bir yerde müder-



ris olan Muhyiddin'e, buradaki bir med
resede 8 akçelik Hicaziye buk'ası ilave 
olarak verilmiştir. Şam, Hama, Maraş gi
bi şehirlerde bulunan buk'alara da ben
zer şekillerde tayinler yapılmıştır. Ge
nellikle buralara tayin edilen müderris
lerde mülazemet• şartı aranmadığı, şe
hir kadısının arzıyla uygun bir kişinin ta
yin edildiği görülmektedir. 

Buk'aların mimari tarzı, buralarda han
gi derslerin okutulduğu ve eğitim süre
si gibi hususlar hakkında ise kaynaklar
da bilgi yoktur. 

Osmanlı Devleti'nin güney eyaletlerin
de "buk'a" veya "bika"' adıyla başlayan 
Bika'-ı Üzeyr, Bika'-ı Kelb gibi bazı yer 
isimlerine de rastlanmaktadır. 
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Iii MEHMET İPŞ İRLİ 

BUKRAT 

(bk. HİPOKRAT). 

Mısır' da matbaasıyla ünlü 
tarih i bir şehir. 

_j 

_j 

XIII. yüzyılda, Nil'in yatağını batıya doğ
ru 1-1.5 km. kadar değiştirmesiyle ter
kettiği kumsallar üzerinde eski liman 
şehri Meks'in yerinde kurulmuştur. Gü
nümüzde eski Kahire'nin 2 km. kuzey
batısında ve Nil nehrinin batı kıyısında 
yer alan Bulak'ın kuruluşu Memlük Sul
tanı 1. Baybars 1 1260- 1277). şehir ola
rak gelişmesi ise Muhammed b. Kala
vun 1 ı 309- ı 340) dönemine rastlar. Mu
hammed b. Kalavun'un 1325'te kazdır
dığı Nasıri Kanalı'yla Kahire'den ayrılan 
Bulak, milletlerarası ticaret yolları üze
rindeki stratejik konumu sayesinde hız
lı bir gelişme kaydetti. XIV ve XV. yüz
yıllarda temel yapısı ortaya çıkan ve bü
yümesini sürdüren şehir, ticaretle birlik-

te gelişen sanayii sayesinde bir endüstri 
merkezi durumuna geldi. _ O dönemler
de şeker ve yağ imalathaneleri, tabak
hane ve değirmenleri yanında bilhassa 
ağaç işçiliğiyle dikkati çeken Bulak'ta 
Memlük Sultanı Barsbay'ın (1422-1437) 
Kıbrıs seferinde kullandığı gemilerin ya
pıldığı tersane de bulunuyordu. XV. yüz
yılda ana limanı olduğu Kahire'nin ülke
deki en önemli ekonomik merkez hali
ne gelmesinde rol oynad ı. 

Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethiyle 
( 1517) Osmanlı idaresine giren B ula k bu 
dönemde de ticari önemini korudu. Ev
liya Çelebi 'ye göre XVII. yüzyılda "resale 
ağası " denilen bir yönetici ve Mısır ka
dısına bağlı bir naib tarafından idare edi
liyordu. 45 mahallesi ve 6700 hanesi olan 
şehirde 400 civarında cami- mescid, on 
bir medrese. altı darülkurra, üç darül
hadis, kırk sıbyan mektebi, 1600 dük
kan, yirmi ambar. yetmiş üç han, altı 

hamam vardı ve buradaki ambarların 
bir kısmında Haremeyn zahiresi depo
lanıyor, tersanede de istanbul'dan Ye
men için gönderilen gemi inşa malze
mesi ve mühimmat bulunuyordu. 

Napolyon'un Mısır seferi sırasında ya
kıp yıktı ğı ( 1799) şehri tekrar imar eden 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa burada birçok 
dükkan ve dökümhane yaptırmıştır. Bu
lak ile ada arasında inşa edilen Ebü' I
'Aia' Köprüsü (1912) son dönem mimari 
eserlerindendir. 

Bulak ticaret ve sanayi merkezi olma
sının yanı sıra güzel bir dinlenme yeri 
de olduğu için birçok sultan, vezir ve va
li tarafından imar edilmiştir. Burada 
mevcut X:V. yüzyıldan Osmanlı idaresi
nin sonuna kadar olan döneme ait en 
yaygın yapılar vikalelerdir (han ). Kayıtla

ra geçmiş toplam altmış beş vikalenin 
başlıcaları Hamüb, Güri, Kayıtbay, ibra-

xx. yüzyıl 
başla rında 

Bul ak ve 
eski ka leden 
bir görünüş 

(IÜ Kıp., 

Albüm, 

nr. 90.565) 

BULAK 

him Serhan, Süleyman Paşa ve Gül Mu
hammed vikaleleridir. En önemli cami
leri Alaya, Kadı Yahya, Sinan Paşa , Mus
tafa Mirza, Hatiri ve Ebü ' I-'Aia'dır; an
cak bunlar Kahire'dekilere kıyasla daha 
küçük ve mimari açıdan önemsizdirler. 
Bugün Osmanlı dönemine ait on iki se
bilden ancak birkaçı işlevini kaybetmiş 
olarak ayakta durmakta, yedi hamam
dan ise yalnız Hoca, Şeyh Ramazan ve 
Sinan Paşa faal durumda bulunmakta
dır. 

XIX. yüzyılın başlarından itibaren güm
rük vergisinin kaldırılması, demiryolla
rının inşasıyla nakliyatın kara yollarına 
kayması ve uygulamaya konulan ekono
mik reformlarla bütün ülkenin marnur 
bir hal alması gibi faktörlere bağlı ola
rak ticaret trafiği ve gelirleri azalan şeh
rin stratejik önemi kaybolmuştur. Bu
gün gelişen Kahire'de önemsiz bir semt 
durumunda olan Bulak, Mehmed Ali Pa
şa'nın siyasi sebeplerle istanbul'daki Os
manlı devlet matbaası Matbaa-i Amire'
ye rekabet amacıyla kurduğu Matbaatü 
Bülak ( aş bk ı ile ünlüdür. 
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Iii CENGİZ KALLEK 

Bulak Matbaası . Mehmed Ali Paşa 

1805'te Mısır valiliğine getirildikten son
ra siyasi, askeri, zirai ve iktisadi alanlar
da reform hareketlerine girişti. Çeşitli 

ilmi sahalarda eğitim ve öğretim yapa
cak uzmanları Avrupa'dan. bazı teknik 
elemanları da istanbul'dan getirtti. As
keri kara ve deniz okullarının yanı sıra 
tıp, veteriner, ziraat, bando, eczacılık, 

387 


