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birer ipucu olarak değerlendirilmesi bu 
amaçladır. BuiOğun ikinci ölçüsü ise hük
men bulüğ olup bu da çocuğun belli bir 
azami yaş sınırına ulaşmasıdır. Ebü Ha
nife'ye göre erkek on sekiz, kız on yedi 
yaşını tamamlayınca, İslam hukukçula
rının büyük çoğunluğuna göre ise er
kek- kız ayırımı olmaksızın çocuk on beş 
yaşını tamamlayınca fiilen erip ermedi
ğine bakılmaksızın hükmen bulüğa er
miş sayılır. Üst yaş sınırı konusunda baş
ka görüşler de vardır. Hükmen bulüğ 
için benimsenen bu üst sınırı . genelde 
ilgili ayetlerdeki (el-En'am 6/ 152; el-is
ra 171 34) lafızların yorumuna, Hz. Pey
gamber'in ve sahabenin bazı uygulama
larına dayamyorsa da mahiyeti itibariy
le bölgesel ve örfi bir karakter taşıdığı 
için ictihadidir. Doktrinde ağırlıklı görüş 

çoğunluğun görüşü olup Mecelle'nin 
tercihi de (md 986) bu yöndedir. BuiO
ğun alt yaş sınırı olan dokuz- on iki yaş 
ile üst yaş sınırı arasındaki kimseye "mu
rahik" denilir. Buna göre murahik fiili 
olarak buiOğa ermemiş veya buiOğu sa
bit görülmemişse üst yaş sınırına ulaşın
ca hükmen baliğ olur. 

BuiOğ ile insan hem bedenen hem de 
ruhen belli ve yeterli bir asgari olgunlu
ğa eriştiğinden kural olarak eda (fiil) eh
liyetini kazanır. Zaten buiOğ, şahsın eda 
ehliyeti yönünden cenin. küçüklük ve 
temyiz devrelerini takip eden dördüncü 
devirdir. Baliğ kimse gerek iman esas
ları , ibadetler, haramlar, vergi, cihad, ce
zat ve hukuki mesuliyetler ve gerekse 
dini, içtimal ve hukuki düzenin sağladı
ğı haklardan faydalanma yönünden tam 
ehliyet sahibidir. Çocukluk sebebiyle ta
nınmış muafiyetler de buiOğ ile kalkar. 
Hadiste, kendisinden dini ve cezai me
suliyetin kaldırıldığı bildirilen üç grup 
şahıstan birisi de buiOğa ermemiş ço
cuktur (Ebü Davüd, "I:Iudıld", 16). Ancak 
akli ve ruhi olgunluk demek olan rüşd 
genelde buluğla birlikte gerçekleşirse 

de bazı durumlarda bulüğdan sonraya 
da kalabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, 
"Yetimleri evlenme çağına ulaşıncaya 

kadar yetiştirip deneyin, onların akılca 
olgunlaştıklarını (rüşd) görürseniz mal
larını kendilerine teslim edin" (en-Nisa 
4/ 6) buyrularak bu ayınma işaret edil
miştir. Bundan hareketle İslam hukuk
çuları kişinin kendi şahsı üzerindeki ve
layeti, dini, cezai ve hukuki ehliyeti için 
tek başına buiOğu yeterli görürken mali 
tasarruflarında tam serbestliğe kavuş
ması için buiOğun yanı sıra rüşdü de şart 
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koşmuşlardır. Rüşd döneminin mali hak 
ve mükellefiyetler açısından buiOğu ta
kip eden beşinci devre olarak sayılması 
da bu sebepledir (bk. RÜŞD). 
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Iii ALi BARDAKOGLU 

BULUKKİN b. ZİRİ 

('.S..r..).:r.~) 
Ebü'l-Fütı1h Yusuf Bulukk\'n b. 

Z'irl b. Menad es-Sanhacl 
(ö. 373/984) 

İfrikıyye'de hüküm süren 
Ziriler (Sanhace) Devleti'nin kurucusu 

ve ilk hükümdarı. 
_j 

Serberi asıllı Sanhace kabilesine men
sup olan Bulukkln'in babası ve dedesi 
de nüfuz ve itibar sahibi kişilerdi. Fatı

mi Halifesi MansOr tarafından Mağrib 
valiliğine tayin edilen Ziri, Said b. Yu
suf'un Cebeliavras'ta isyanı üzerine oğlu 
Bulukkln'i büyük bir ordu ile onun üze
rine gönderdi. Begaye yakınlarında vu
ku bulan savaşta mağiOp olan Said b. 
Yusuf çok sayıda adamıyla birlikte öldü
rüldü. Bu zafer Bulukkin'in halife nez
dindeki itibarını arttırdı ve 960'ta yeni 
kurulan Cezayir, Miliana ve Medea şehir
lerinin idaresiyle görevlendirildi. Suluk
kin 968'de Halife Mu iz- Lidlnillah'a ita
atten ayrılan Zenateli Muhammed b. Hü
seyin'in üzerine yürüyüp onu da mağlüp 
etti. Halife buna çok sevindi ; çünkü Mı
sır'a gittiği takdirde ülkesinin istila edil
mesinden korkuyordu. Bulukkin ' in bu 
başarısı onun endişesini giderdi. Baba
sı Zirt'nin Meslle ve Zab şehirlerinin asi 
valisi Ca'fer b. Ali b. HamdOn ile yaptığı 
savaşta öldürülmesi üzerine derhal ha
rekete geçen Bulukkin, Zenate'ye men
sup pek çok kişiyi öldürerek babasının 
intikamını aldı (971) Halife Mu iz de Me
slle ve çevresini Bulukkin'in ikta• ıarına 
ilave ederek onu Ebü'l-FütOh Yusuf Sey
füddevle lakabıyla, Trablus ve Sicilya ha
riç merkezi Kayrevan olmak üzere İfri-

kıyye ve Mağrib valiliğine tayin etti (20 

Zilhicce 361 / 2 Ekim 972). 

Bulukkin 973'te Mağrib'i hakimiyeti 
altına almak üzere harekete geçti. 974'
te Kütame Berberlleri'ni mağiOp edip 
itaat altına aldı. 977-978 yıllarında Trab
lus, Surt ve Ecdabiye'yi zaptetti ve Yah
ya b. Halife'yi oraya vekil tayin etti. Mağ
rib-i Aksa halkının Fatımller' e isyan edip 
hutbeyi Endülüs Erneviieri adına okut
ması üzerine harekete geçen Bulukkln, 
979-984 yılları arasında yaptığı seferler 
sonunda Fas ve Sicilmase'yi ele geçirip 
bölgede hutbeyi tekrar Fatımiier adına 
okuttu. Muhammed b. Amir ei-Mikna
si'yi Fas'a vali tayin eden Bulukkin. da
ha sonra peygamberlik iddiasında bulu
nan asi Bergavata kabilesi reisi Abs b. 
Ümmü'l- Ensarl'nin üzerine yürüdü ve 
onu mağiOp edip şehre girdi. her tarafı 
yakıp yıktı, Mağrave emirini öldürttü. Ze
nateliler Sebte'ye kaçarak Endülüs Erne
vileri'nin veziri MansOr b. Ebü Amir'den 
yardım istediler. Bulukkin onları Sebte'
de muhasara ettiyse de başarı sağla
yamadı. Ardından Yahya b. Ali b. Ham
dün'un hakimiyetinde bulunan ve l\1ağ
rib'in en güzel şehirlerinden biri olan Bas
ra'yı ele geçirdi. İbn Haznun'un Sicilma
se'yi işgal ettiğ ini haber alınca hemen 
yola çıktı, fakat yolda kulunç hastalığına 
yakalandı ve 25 Mayıs 984 'te Sicilmase 
ile Tlemsen arasında Varaklan denilen 
yerde öldü. Yerine oğlu MansOr geçti. 
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(bk. ATEH). 
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