
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Kiimus Tercümesi, "buk'a" md.; Wensinck, 
Mu'cem, "buk'a" md.; Tü~k Lügat~ 1, 720 ; BA. 
MD, lll , hüküm 839 ; Ma'sum Ali Şah. Tara' ik, 
lll , 480·494 ; Halit Ongan. Ankara'nın 2 Numa
ra lı Şer' iye Sicili, Ankara 1974, nr. 724, 1749; 
Mehmet İpşirli- Muhammed Davüd et-Temi
mi. Evkiif ve emlakü'l-müslimfn {f Filistin, is
tanbul 1402/ 1982, s. 31; Mecmüa- i Muhake
mat-ı Defter-i Es laf. TSMK, Revan, nr. 1506; 
Mükerrer, vr. 25• -28 b; M. İpşirli , "Anadolu Ka
dıaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tah
kikat", iTED, VIII 1 1984), s. 205-218; C. E. Bos
worth. "Buk'a", E/2 Suppl. (ing.), s. 154; İlhan 
Şahin - Feridun Emecen. "Amasya", DiA, lll , 3. 
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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. 
BİBLİYOGRAFYA : 
Ma krizi. e l-ljıtat, 1, 199 ; Evliya Çelebi, Seya

hatname, X, 291-295; N. Hanna, An Urban His
tory of Bulaq in the Mamluk and Ottoman Pe
riods, Le Caire 1983; Kiimüsü 'l-a'lam, ll, 1393; 
el-1\amüsü 'l-islamf, 1, 394-395 ; TA, VIII , 365; 
J. Jomier, "Büıiik", E/2 (İng .). ı , 1299. 

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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mühendislik ve dil okulları açtı. Bütçe
den para ayırarak Avrupa'dan ve istan
bul'dan kitaplar satın aldırdı. Tercüme 
heyetleri kurdurarak Batı dillerinden ge
nellikle fen kitaplarını Arapça'ya, asker
lik ve denizcilik kitaplarını da Türkçe'
ye çevirtti; Batı kültürünün Mısır'a yer
leşmesini sağlamaya çalıştı. 1813-1848 
yılları arasında tahsil için değişik Avru
pa ülkelerine gönderdiği 339 talebe için
de matbaacılığı öğrenmeye gidenler de 
vardı. 

Mısır'da ilk matbaalar, 1 SS7'de Ger
shon b. Eliezer Soncine ile 1740'ta daha 
önceleri istanbul'da matbaacılık yapan 
Abraham b. Moses Yatom tarafından Ka
hire'de kurulmuştu. Yarım yüzyıla yakın 
bir süre sonra da Napolyon Sonapart' ın 

Mısır seferi sırasında (1798- ı 802). biri 
Jean -Joseph Mareel tarafından Haziran 
1798'de İskenderiye'de (Imprimerie Ori
entale et Française), diğeri Marc Aurel 
tarafından Ağustos 1798 ·de Kah i re ' de 
(Imprimerie de Marc Aurel) olmak üzere 
iki matbaa kuruldu. iskenderiye'de, Na
polyon Sonapart 'ın Roma'dan el koyup 
getirdiği Arapça hurufatla, halka dağı
tılan beyannameler ve ilk defa A lpha
bel Arabe, Turk et Persan, a l'Usage 
de l'Imprimeri e Orientale et Française 
(An VI / ı 798) adlı kitap basıldı. İskende
riye'deki matbaa Ekim 1798'de Kahire'
ye taşınarak Ocak 1799'da lmprimerie 
Nationale adını aldı. Marc Aurel de Ka
hire'de kendi matbaasında Courrier de 
l'Egypte gazetesiyle (11 6 sayı ) La Deca
de Egyptienne adlı derginin ilk üç sayı
sını bastı. Bu iki matbaada çeşitli konu
larda Arapça, Türkçe, Fransızca ve İtal
yanca olarak basılmış kitapların ancak 
yirmi bir tanesi bilinmektedir. Fransız

lar'ın çıkarmak istedikleri et- Tenbih ad
lı gazetenin çıkıp çıkmadığı ise tartışma
lıdır. Fransız ordusu 1801 'de Mısır' ı ter
kederken geride matbaa ile ilgili hiçbir 
malzeme bırakmadı. Bu malzeme bugün 
Paris'te lmprimerie Nationale'de saklan
maktadır. 

Mehmed Ali Paşa ' nın giriştiği yenilik 
hareketleri arasında matbaanın özel bir 
yeri vardır. Matbaayı kurmadan önce 
baskı, dizgi ve harf dökümünü öğren
meleri .için 181S'te Suriyeli Nikola Ma
sabaki ile birlikte dört öğrenciyi Mila
na'ya gönderdi. Matbaayı da Darüssına
ati ' l-amiriyye adıyla bilinen Bulak Ter
sanesi'nde kurdu. Matbaa binasının ana 
kapısındaki üç beyitlik Türkçe kitabeden. 
binanın darüttıbaa olarak . 1 Muharrem 
1235- 1 Muharrem 1236 (20 Ekim 1819-
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9 Ekim 1820) arasında inşa edildiği an
laşılmaktadır. Bir arşiv kaydına göre de 
matbaa 18 Safer 1237' de ( 14 Kasım 1821) 
resmen açıldı. 

Milana'dan üç baskı makinesi. Leghorn 
ve Triyeste'den mürekkep, kağıt ve baş
ka malzeme geldi. Arapça hurufat önce 
İtalya'dan. sonra da Fransa 'dan sağlan
dı. Nikola Masabaki baskı makinelerini 
Eylül 1821 ile Ocak 1822 arasında yer
lerine monte etti. Matbaa ile kütüpha
nenin denetimi Bulak Mühendishanesi 
hocalarından Osman Nüreddin Efendi'
ye verildi. Kendisi bu görevde Temmuz 
1824'e kadar kaldı. 

Bulak Matbaası 'nda basılan kitaplarla 
ilgili bibliyografyalarla bu matbaa üzeri
ne yapılan çalışmalarda, Dom Raphael'in 
(Rufeil b. Antun Zahhur) Dizionario Ila
liana e A raba 1 ~ö.mılsü İtalyani ve 
cArabi (1238/ ı 8 2 2) adlı lugatı Bulak'ta 
basılan ilk kitap olarak kabul edilir. An
cak matbaayı kuruluş yıllarında ziyaret 
eden (Aral ı k ı 822), G. B. Brocchi'nin ba
sılan ilk kitabın Türkçe bir askerlik ki 
tabı olduğunu ve İtalyanca-Arapça lu
gatın da baskı sırasını beklediğini belirt
mesi, ayrıca kitabın İtalyanca ve Arapça 
ön kapaklarında baskı tarihi olarak sa
dece yıl verilmesi bibliyografya ve kay
nakların görüşünü şüpheli hale getir
mektedir. Öte yandan B ula k Matbaası ' n
da ilk basılan Arapça ve Türkçe kitapla
rın hatimelerindeki hicri ay ve yıl hesa
ba katılıp incelendiğinde, Şanizade Meh
med Ataullah Efendi'nin 1806'da Fran
sızca'dan çevirdiği , Prusya Kralı ll. Fre
derick'in generallerine askeri bir talima
tı olan ve Vesayaname-i Seferiyye adıy
la bilinen kitap (Süleymaniye Ktp., Hüs
rev Paşa . nr. 805). 1238 Rebiülewelinin 
sonunda (1822 Aralık ortas ı ) Bulak'ta ba
sılan ilk kitap olarak ortaya çıkmakta
dır. Bu arada Kanunname-i Asakir -i 

Piyadegô.n-ı Cihô.diyye (Türkçe, ı 238 
Receb ortaları / Mart 1823 orta ları ). Kitô.b 
ii şınô. cô. ti şıbôgati 'l-f!arir (Arapça, I 2 
Zilkade I 238/ 2 I Temmuz 1823) gibi ki
taplar da matbaanın kurulduğu yılda ba
sılan ilk eserlerdir. 

İtalya· dan getirilen Arapça h urufat 
matbaada basılan ilk kitaplarda kulla
nıldı ; ancak pek fazla beğenilmediğin
den Senglah el-Farisi ta ' lik, Türk hat
tatlarından Abdullah Zühdi Efendi de 
nesih harflerin kalıplarını yeniden yaptı. 
Bu kalıplardan dökülen harfler 1241 '
den ( 1825) sonra kullanılmaya başlandı . 

Bulak Matbaası ' nın işleri giderek yo
ğunlaşınca 1829 Ağustosunda matbaa 
tersanenin yakınlarında başka bir yere 
taşındı ve 1831 'de Fransa'dan beş yeni 
baskı makinesi ısmarlandı. Artan ihti
yaçlar dolayısıyla 1833'te matbaanın ya
kınındaki gümrük binası da bu tesisle
re katıldı. 100 yıla yakın bir süre aynı 
yerde kalan matbaanın 1946'da kulla
nım sahası 10.549 m2 'ye çıkarıldı . 

Bulak baskısı kitapların hatimelerin
de matbaa adı olarak "Bulak Matbaası" 
ifadesi kullanıldığı (Bulak Matbaas ı Satış 

Katalogu 'nda 1ı 260 I J gibi "Darüttıbaa" 

(kapı kitabesinde ve Vesayaname·i Se{e· 
riyye 'de). "Matbaatü sahibi's-saade" (Ki· 
masü i talyanf ve "Arabf'de 11 2451). "Da
rü't-tıbaati 'l-ma ' müre" (Siyer·i Veysf' de 
lı 24 5 J ). "Matbaatü Bulak" (Ravzatü'l-eb· 
rar 'da ıı 24 7J ). "Matbaatü'l-kebir" (Şerh - i 

Drvan·ı Haf tz li -Sadf'de 11 2501), "Darü't 
tıbaati ' l-hıdivane " (Şerhü 'l·ebyat'ta 1 ı 25 ı 1). 
" Darü 't-tıbaati'l-amire " (Tatrname 'de 
1 ı 254)), "Darü't-tıbaati'l-bahire" (Drvan · ı 

Vasıfta [ ı257 1 ). "Matbaa-i Amire" (Bulalc 
Matbaası Satış Katalogu 'nda 11 262[). "Mat
baatü Mısri' l -mahrüse" (Tercüme-i Mi· 
lel ü Nihai'de 11 263 1). "Darü 't-tı baati ' I

Mısriyye" ( İradat Divanı ile Bu Defa .. . 'da 
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112701). "Matbaa-i Seniyye-i MecbOre" 
(Silsile-i Sa{ti U-Muhammed Mustafa'da 

112871) adları da kullanıldı. 

Faaliyete geçtiği yıllarda Bulak Matba
ası'nda kaç kişinin çalıştığı kesin olarak 
bilinmemektedir. Ancak G. B. Brocchi'
deki bir kayda göre Aralık 1822'de mat
baanın personel sayısı on altı kişiydi. Bu 
sayının 1825'te kırk kişiye, 1844-1845 
yıllarına ait bir maaş listesinde 136 ki
şiye, matbaanın en parlak dönemi olan 
1848' de ise 169 kişiye ulaştığı görülmek
tedir. 

Mehmed Ali Paşa döneminde Nikola 
Masabaki 1821-1830, Abdülkerim 1830-
1833, Ebü'I-Kasım Şahid Geylani 1833-
1835, Abdullah Fatih DağıstanT 1835-
1840, Hüseyin Ratib 1840-1848 yılları 
arasında matbaa nazırlığında bulundu
lar. Matbaada nazıra bağlı olarak nazır 
muavini, ayrı ayrı Arapça, Farsça, Türk
çe musahhihleri ve mürettipleri, baskı 
ustaları, hattatlar. cetvelciler ve başka 
elemanlar da çalıştı. Arapça musahhih
leri genellikle Ezher hocaları arasından 
seçildi. Bunların bazılarına harf dökü
mü, mürettiplik. baskıcılık da öğretildL 

Türkçe musahhihlik yapanlar arasın
da Abdülvehhab DağıstanT, Ahmed Efen
di KırkkimsevT ( i.S'.,....S..V ), Mahmud Da
ğıstanT, Mehmed Efendi, mühendis Meh
med Mazhar, Nakşibendiyye şeyhi Meh
med Murad, MüftTzade Mehmed Necib, 
Mehmed İsmet, Mustafa Mestl, Mus
tafa MoravT, Sadullah Said AmidT, Şerif 
Mehmed ve Yakub Efendi bulunmakta
dır. 

Bulak Matbaası'nda bir yandan çeşit
li konularda kitaplar yayımlanırken bir 
yandan da idari teşkilatın her kademe
si için birçok tamim, talimat ve kanun 
bülteni basıldı. Bulak'ta açılan okulların 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla zaman 
zaman küçük çaplı matbaalar da kurul
du. Bunların arasında uzun ömürlü ol
mayan.ve çoğunlukla taş baskısı (litograf
ya) basım yapan ei-Kal'a (1822). EbO Ze
bel Tıp Mektebi ( 1827). Tarra Topçu Mek
tebi (1831). DTvanü'l-cihadiyye (1831), DT
vanü'I-medaris (1837'den sonra) ve Mü
hendishane (l834 'ten sonral en önemli
leridir. Bu matbaalardan başka Mehmed 
Ali Paşa İskenderiye'de Saray-ı Re'sü't
tTn Matbaası'nı (1833) ve Girit'te Türk
çe- Rumca Vekayi-i Giridiyye gazete
sini basan ( 1830 1?1 ı bir matbaa kurdu. 

DTvanü'l-medaris'e bağlı olarak çıka
rılan Arapça-Türkçe resmi V ekayi-i Mıs
riyye gazetesi de 25 Cemaziyelewel 

1244-25 Safer 1249 (3 Aralık 1828 - 14 
Temmuz 1833) tarihleri arasında (535 sa
yı) Bulak Matbaası'nda basıldı. Bu ga
zete daha sonra ei-Kal'a'da kendi adıy
la anılan matbaa ya taşındı; 1840 yılı or
talarına kadar burada basılan Vekayi-i 
Mısriyye tekrar Bulak Matbaası'nda ya
yımlanmaya başlandı. Ayrıca Bulak Mat
baası'nda basılan matematik, fizik, kim
ya ve askerlik kitapları için gerekli şekil, 
sembol, plan, harita ve özel işaretleri ha
zırlayıp basacak yardımcı bir taş baskısı 
matbaası da kuruldu. 

Bulak baskısı kitapların bibliyografya
ları 1832'de Hammer. 1834'te Reinaud, 
1842'de Bianchi, daha sonra da başka
ları tarafından düzenlendi. 1985'te Hsu 
Cheng- Hsiang'ın hazırladığı bir doktora 
çalışmasına göre 1238-1267 ( 1822-1851) 
yılları arasında Bulak Matbaası'nda 526, 
diğer matbaalarda kırk dört kitap ol
mak üzere toplam 570 kitabın basıldığı 
tesbit edilmiştir. Bu kitapların 259'u 
Türkçe, 255'i Arapça, on dördü Farsça'
dır ; kırk iki kitabın dili belirlenememiş
tir. 

Bulak Matbaası'nda basılan kitaplar 
askeri kara ve deniz okulları ile diğer 
okullara dağıtıldıktan sonra geriye ka
lanların satılınasını isteyen Mehmed Ali 
Paşa, matbaada basılan kitapların fiyat
larını ve elde mevcut nüshalarını göste
ren kataloglar yayımiattığı gibi taksitle 
kitap satışını ve çok sayıda kitap alan
lara indirim yapılmasını da sağladı. Ay
rıca baskı, dizgi, kağıt. mürekkep mas
rafları ile diğer masraflar hesaplandık
tan sonra mTrTye onda bir kar vermeyi 
kabul eden şahısların yatırımcı (mülte
zim) olarak matbaada kitap bastırmala
rına izin verip onları destekledi. Matbu 
kitapları satacak resmi bir satış merke
zi de 1857'de hizmete açıldı. 

Mısır'da ilk matbuat kanunu, Mühen
dishane hocalarından İtalyan asıllı BHot
ti'nin İslamiyet aleyhine yazdığı "La Re
ligion des Peuples Orientaux" adlı şiiri 

bastırma teşebbüsü üzerine 13 Temmuz 
1823'te çıkarıldı. 1 Ocak 1859'a kadar 
yürürlükte kalan bu kanunla Mehmed 
Ali Paşa kendisinden izin alınmadan ki
tap basılmasını yasakladı ve buna teşeb
büs edeceklere de ağır cezalar getirdi. 

İç kapak ilk defa, Bulak Matbaası'nda 
1822'de basılan Dom Raphael'in İtalyan 
ca -Arapça sözlüğünde ortaya çıktı ve 
XIX. yüzyılın sonuna kadar tek örnek ola
rak kaldı. Matbaanın zimmet edildiği ki
şilerle nazır ve musahhihlerinin adları . 

basılan kitapların basım yeri, yılı, ayı. gü-

BULAK 

nü gibi bibliyografik bilgiler yazma ki
tap geleneğine sadık kalınarak bu kitap
ların hatimelerinde verildi. 

Mehmed Ali Paşa'nın son döneminde 
Mısır valisi olan Abbas Paşa ( 1848-1854) 
Bulak Matbaası ile fazla ilgilenmedi. İş
çi sayısı 1 08 kişiye düştü. Mehmed Said 
Paşa'nın (1854-1863) valiliği sırasında ise 
bütçenin yetersizliğinden dolayı matbaa 
ancak resmi evrakla özel yayınevlerinin 
ısmarladığı ders kitaplarını basabildi. 
Matbaa Nazırı Ali Cevdet Bey ile işçiler 
arasında ücret yüzünden çıkan anlaş

mazlık sonucu vali matbaayı 19 Ağustos 
1861 'de kapattı ve 1862 Ağustosunda 
da demiryolları müfettişi Abdurrahman 
RüşdT Bey' e devretti. Matbaanın müdür
lüğünü üstlenen Abdurrahman RüşdT 

Bey, o sıralarda yeni bir matbaa kurmak 
için İskenderiye'de bulunan baskı usta
sı Antoine Moures ile iş birliği yaptı. An
toine Moures'i derhal Paris'e gönderip 
kısa sürede yeni malzeme ve makine ge
tirtti. Matbaanın adı da Matbaa-i Abdur
rahman RüşdT oldu. 

Hi d iv İsmail Paşa döneminde ( 1863-
1879) matbaa Abdurrahman RüşdT Bey'
den satın alınarak yönetimi hidivlik dai
resine bağlandı. Başına Hüseyin Hüsnü 
Efendi getirildi, matbaanın adı Matba
atü BOiakı's-seniyye olarak değiştirildi. 
El ile çalışan baskı makinelerinin yerine 
buharlı makineler, iyice bozulan hurufat 
yerine de yenileri satın alındı. Avrupa'
dan özel olarak baskı ustaları getirildi. 
Kitapların kalitesi süratle yükseldi. Bas
tığı örnek kitaplarla milletlerarası 1867 
Paris (gümüş madalya) ve 1873 Viyana 
sergilerine katıldı. Hidiv Mehmed Paşa 
döneminde ise ( 1879-1892) matbaa 20 
Haziran 1880'de millTleştirilip Matbaatü 
BOiakı'l-amiriyye adını aldı. 

Mısır'ın geçirdiği siyasi değişiklikler
den sonra 13 Ağustos 1956'da çıkarılan 
bir kanunla resmi matbaalar özerkleşti 

rilince Bulak Matbaası'nın denetimi de 
bir heyete (ei-Hey'etü'l-amme li 'ş-ş uüni'l 

metil.bi') verildi. 
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Batı Hun Devleti içindeki 

L 
Türk kavimlerinden biri. 

_j 

Bulgar Türkleri' nin adına tarihte ilk 
defa milattan sonra 482'de rastlanmak
tadır. Attila'nın 453'te ölümünden son
ra Hun birliği çözülmüş, bunun üzeri
ne Kafkaslar'dan Tuna'ya kadar Karade
niz'in kuzeyinde uzanan bölgelerde Bul
gar Türkleri siyası birliklerini kurmuş
lardır. 

Bulgar kabilelerinden LJtigurlar doğu
da Kuban ırmağı yörelerinde, Kutrigur
lar da batıda Tuna'nın kolları ile Besa
rabya yörelerinde hakimiyet kurdular. 
Ancak Balkanlar'daki sınırı emniyet al
tına almak isteyen Bizans imparatoru 
Zenon (476-491), komşusu olan Kutri
gur Bulgarları'nı Utigurlar'a karşı kış

kırtarak savaşa sürükledi. .Yenilen Kut
rigurlar'dan 2000 kadar aile savaş son
rasında (482) Bizans' ın hizmetine gire
rek Trakya'ya yerleştiler ve zamanla Hı
ristiyanlığı kabul ettiler. 

Bulgarlar VI. yüzyılda Orta Asya' dan 
batıya göç eden Avarlar'ın idaresine gir
diler (559) Bulgar Hanı Kuvrat Han za
manında (584 -642) Avar idaresinden kur
tuldularsa da VII. yüzyılda Don ve Kuban 
ırmakları arasındaki yurtlarına baskıla

rını arttıran Hazarlar'ın hakimiyetini ka
bul etmek zorunda kaldılar. 

Tuna Bulgarları. Hazarlar'ın baskıları · 
üzerine Kutrigur Bulgarları Kuvrat Han'ın 
küçük oğlu Esperih idaresinde Dobruca 
taraflarına göç ettiler. Müslümanların 
istanbul'u kuşatmalarından (674-678) 

faydalanarak Bizanslılar'ı mağlQp etti
ler ve Bizans'ı anlaşmaya mecbur bırak
tılar ( 681) Böylece Tu na Bulgarları Bal
kanlar'da ve Orta Avrupa'da önemli bir 
siyası varlık haline geldi. Bilhassa Kurum 
Han (803-814) ve Omurtag Han (814-831) 

zamanında Bulgarlar en parlak devirle
rini yaşadılar. Sofya, Niş Belgrad, Üsküp 
gibi önemli merkezler arasındaki tica
ret yollarını ellerine geçirdiler ve ekono
mik bakımdan geliştiler. Ancak Mala
mir Han zamanında (831-836) Bulgarlar 
arasında Bizans'ın tesiriyle Hıristiyanlık 
yayılmaya başladı ve Persiyan Han dö
neminde (836-852) devam etti. Nihayet 
Boris Han'ın (859-890) Hıristiyanlığı ka
bul etmesiyle (864) Tuna Bulgarları bü
tünüyle hıristiyan oldular ve zamanla 
Slavlaşarak kendi öz dillerini unuttular. 

İdil (Volga) Bulgarları. VII. yüzyılın ikin
ci yarısında Kutrigur Bulgarları'nın Tu-

na boyuna göçü sırasında Utrigur Bul
garları da kuzeye doğru çekilerek Orta 
İdil boyuna gittiler ve bugünkü Tatar
la r'ın ve Çuvaşlar'ın yaşadıkları toprak
larda yerleştiler. Bu bölgeler önemli su 
yolları ile ticarete, verimli toprakları ile 
ziraate, ormanları ile avcılığa ve arıcılı

ğa çok uygun olduğundan Bulgarlar bu
ralarda zamanla ekonomik bakımdan 
geliştiler ve bu sayede kültür seviyeleri 
de yükseldi. Bulgar, Siler, Suvar, Oşal, 

Tetiş gibi önemli kültür ve ticaret mer
kezleri kuruldu. 

İdil Bulgarları bir yandan İskandinav, 
Rus ve Baltık ülkeleriyle, öte yandan Tür
kistan, İran, Arap ve Bizans ülkeleriyle 
karşılıklı ticaret yapıyorlardı. İslam ülke
lerinden gelen tüccarlar vasıtasıyla Bul
garlar arasında kısa zamanda İslam di
ni ve kültürü yayıldı. Bulgar Hanı Yalta
var oğlu Almış Han müslüman oldu ve 
920'de Bağdat'a halifeye elçi göndere
rek Bulgar halkına İslam dinini öğrete
cek din bilginleri ile cami ve kale yapa
cak mimarlar istedi. Halife Muktedir-Bil
lah Ca'fer de 922'de Bulgar ülkesine bir 
elçilik heyeti yolladı. Bu heyetle bulunan 
İbn Fadlan, yolda ve Bulgar ülkesinde 
görüp duyduklarını daha sonra kaleme 
aldığı seyahatnamesinde anlatmıştır. 

İdil Bulgarları Xlll. yüzyılın ikinci yarı
sına kadar yerleşik bir halde refah için
de yaşadılar. Fakat Bulgarlar'ın 1223'te 
Don bölgesinde Kumanlar ' la yaptıkları 
bir savaştan Aral bölgesine dönen Mo
ğol ordusuna saidırmaları ve onları yen
meleri kendi felaketlerini hazırladı. Nite
kim Batu Han ' ın emriyle Moğollar uzun 
bir hazırlıktan sonra 1236'da Bulgarlar'a 
saldırdılar ve bütün şehirlerini yakıp yık
tılar, halkı da kılıçtan geçirdiler. Bulgar
lar Altın Orda devrinde (1283- 1452) bi
raz toparlanıp varlıklarını sürdürdüler
se de 1361 'de Altın Orda Hanı Pulat Ti
mur'un saldırısına uğradılar ve belli baş
lı şehirleri yıkıldı. 1391 'de ise Timur
lenk'in Altın Orda Hanı Toktamış'a karşı 
yaptığı sefer sırasında Altın Orda şehir
leriyle birlikte İdil Bulgarları'nın şehir
leri de tahrip edildi. Bulgarlar bundan 
sonra Kazan Hanlığı'na tabi olarak ya
şadılar. Nesillerini ve dillerini bugün to
runları olan Çuvaşlar'la devam ettirmek
tedirler. 

Bulgarlar'ın Dili. Tuna Bulgarları'ndan 
kalan dil örnekleri çok azdır. Bunlar ba
zı kaynaklarda geçen kişi adları, unvan
lar ile çeşitli eşya ve kırk kadar kitabe
de geçen bazı kelimelerden ibarettir. Ya
pılan incelemelerden anlaşıldığına göre 


