
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, 
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