
Hille'den çıkardılarsa da aynı yıl Ali tekrar 
şehri ele geçirdi. ll. Ali, Halife Muktefi
Liemrillah'tan aradığı desteği bulama
yınca Sultan Mesud'a itaat arzetmek zo
runda kaldı (544/1149). Ali ertesi yıl ölün
ce Sultan Mesud Hille'yi kumandanların
dan Salarkerd 'e verdi (545/ 1150). Me
sud'un ölümü üzerine(547/1152) Bağdat 
şahnesi Mesud Bilal şehre hakim olduy
sa da Halife Muktefi'ye bağlı birlikler ta

rafından uzaklaştırıldı. 

HilleSS1 'de (1156)Sultan Muhammed 
b. Arslan Şah'ın kumandanları tarafından 
ele geçirildi. Mezyediler. bu tarihten iti
baren Sultan Muhammed'in bir naibine 
tabi olarak hüküm sürmeye başladılar. 
Selçuklular'ın Irak'ta giderek güç kay
bettikleri bir dönemde Hille, Halife Müs
tencid- Billah ile müttefiki Beni Münte
fik tarafından görevlendirilen birliklerce 
işgal edildi. Bu sırada Mezyedller'den 
4000 kişi öldürüldü (55811163); sağ ka
lanlar çeşitli yerlere dağıldılar. Bölgede 
Mezyediler'e mensup olduğu bilinen hiç 
kimseye hayat hakkı tanınmadı; hakimi
yetleri altındaki topraklar da Beni Mün
tefik'e teslim edildi. Şilliğe büyük bir sem
pati duyan Mezyediler, bedevi menşeli ol
malarına rağmen izledikleri politikayla iyi 
bir siyasetçi ve teşkilatçı olduklarını gös
termişler. karışık bir dönemde hakimiyet 
alanlarını genişletmeyi ve varlıklarını sür
dürmeyi başarmışlardır. 
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Burçlar kuşağı 
ve ekliptik dairesini ifade eden 

eski astronomi terimi. 

Sözlükte "kemer" veya "kuşak" anlamı

na gelen mıntaka kelimesi nintak ve ni
tak kelimeleriyle eş anlamlıdır (Lisanü'l
'Arab, "nÇ\5" md.). Tercüme faaliyetlerin
den sonra gelişen İslam astronomi ter
minolojisinde "daire" (Gr. kyklos) ve "böl
ge" (Gr. zona) manalarını kazanmıştır. Bl
rCınl. merkezinden kutupları olan bir ek
senin geçtiği büyük daireye mıntaka den
diğini ve dairenin bu adı almasının tıpkı 
bir kemer yahut kuşak gibi ortada bulun
masıyla ilgili olduğunu belirtir (el-~anü
nü'l-Mes'üdi, 1, 54) İslam astronomi lite
ratüründe yaygın biçimde hem ekliptik 
denilen tutulum (husGf) dairesini hem de 
burçlar kuşağını (felekü'l-burGc, diliretü'l
burGc; Gr. zôdiakos kyklos) ifade eden te
rim bu sebeple "muntakatü'l-burCıc, mun
takatu feleki'l-burCıc " veya bazan "nita
ku'l-burCıc" tamlamalarıyla anılır. Bunun
la birlikte astronomi bilginleri, 6°'lik (ve
ya 7°) genişliğe sahip dairevi bir bölge ola
rak burçlar kuşağı ile ekliptik dairesini bir
birinden ayırmışlardır. Buna göre eklip
tik, burçlar kuşağını tam ortasından ka
teden çemberi yahut bu çemberin oluş
turduğu dairevi düzlemi belirtmektedir. 
Burçlar kuşağını ortalayan bu çember ay
nı zamanda güneşin yıllık görünür hare
ketine ve dolayısıyla yörüngesine karşılık 
gelir (HarizmT, s. 128). 

Ekliptik dairesi anlamıyla mıntaka ma
tematiksel astronomi açısından büyük 
önem taşır. Çünkü herhangi bir gökcis
minin konumunu hesaplamak için baş
vurulan koordinat sisteminin temelini 
oluşturmakta olup enlem (arz) ve boylam 
(tO!) denilen koordinatlar matematik de
ğerlerini ekliptiğe olan nisbetleriyle ka
zanır. Ekliptik dairesi. enlem ve boylam, 
gökkürenin ekvatoru ve ekliptik dairesi
nin merkezinden geçen eksenin kuzey
güney kutupları birlikte sabit bir referans 
çerçevesi oluşturur. Ekliptik, ekvatoru 
bugünkü bilgileri m izle 23° 27 dakikalık 
bir eğim oluşturacak şekilde kesmekte, 
kesişim noktaları gün-gece eşitliğini ifa
de eden itidal (equinox). kuzey ve güney
deki uçlar ise dönenceleri ifade eden 
inkılap (solstice) noktalarını teşkil etmek
tedir. Buna göre gökküredeki sabit bir 
yıldız ya da gezegenin konumu. onun 
ekliptik enlem ve boylamını gösteren açı-

MINTAKA 

ların hesaplanmasıyla belirlenmektedir 
(bk_ ARZ). 

Bütün astronomi hesaplamalarının te
melini oluşturan ve 360 derecelik bir dai
revi kuşak olarak kabul edilen mıntaka 
30'ar derecelik on iki eşit kısma bölün
müş ve bu kısımlardan her birine "burç" 
adı verilmiştir. Bunların güneşin burca 
giriş tarihlerine göre sırasıyla adları şun
lardır : Koç (Ar. Hamel, Lat. Ari es: 21 Mart). 
Boğa (Sevr, Ta u rus: 20 Nisan). İkizler (Cev
za, Gemini: 21 Mayıs). Yengeç (Seretan, 
Cancer: 22 Haziran), Aslan (Esed. Leo: 23 
Temmuz). Başak(Sünbüle , Virgo: 23Ağus
tos ). Terazi (Mizan. Libra: 23 Eylül), Akrep 
(Akreb, Scorpius: 22 Ekim), Yay (Kavs, Sa
gittarius: 22 Kasım), Oğlak (Cedy, Capri
cornus: 22 Aralık). Kova (Delv, Aquarius: 
20 Ocak), Balık (H Ot, Pi sces: 19 Şubat). 

1. Koç. On üç asli, beş tali yıldızdan olu
şur. Seretan denilen iki parlak yıldızı ayın 
ilk menzilidir. z. Boğa. Otuz üç asli, on bir 
tali yıldızdan meydana gelir. En parlak 
yıldızı olan Deberan, yakınındaki beş yıl
ctızlı kümeyle (kilas. hyades) birlikte ayın 
dördüncü menzilini (eldeberan- Hyades) 
oluşturur. Yedi yıldızlı diğer küme ise ayın 
üçüncü menzili olan Süreyya'dır (yedi kan
dilli Süreyya). 3 . İkizler. On sekiz asli, yedi 
tali yıldızdan oluşur. Parlak iki yıldızına 
Zia ve MebsCıte (Castor ve Pollux) denir; 
bunlar aynı zamanda ayın yedinci menzi
lidir. Hen'a adı verilen üç yıldızı ise İkizler 
burcunun üç yıldızı ile birlikte ayın altınc ı 

menzilini teşkil eder. 4. Yengeç. Dokuz as
ll. dört tali yıldızdan meydana gelir. Ma'
lef adını taşıyan üç yıldızı ayın sekizinci, 
bir yıldızı da Aslan'ın bir yıldızıyla birlikte 
dokuzuncu konağıdır (tarf). S. Aslan. Yir

mi yedi asli. beş tali yıldızdan oluşur. Dört 
yıldızı ayın on uncu (cebhe), iki yıldızı on bi
rinci (zübre) ve bir yıldızı da on ikinci (sar
fe) menzilidir. 6. Başak. Yirmi altı asli, altı 
tali yıldızdan meydana gelir. Beş yıldızı 
ayın on üçüncü (avva). bir yıldızı on dör
düncü (simak) ve dört yıldızı on beşinci 
(gafr) menzilidir. 7. Terazi. Sekiz asli, do
kuz tali yıldızdan oluşur. İki yıldızı ayın on 
altıncı menzilidir (zübana). 8. Akrep. Yir
mi bir asli. üç tali yıldızdan meydana ge
lir. Üç yıldızı ayın on yedinci (iklll), bir yıldı
zı on sekizinci (kalbü'l-Akreb) ve iki yıldızı 
da on dokuzuncu menzilidir (şevle). 9. 
Yay. Otuz bir yıldızdan oluşur. Sekiz yıldızı 
ayın yirminci (naaim). seyrek yıldızlı böl
gesi ise yirmi birinci menzilidir (belde). 
1 O. Oğlak. Yirmi sekiz yıldızdan meydana 
gelir. İki yıldızı ayın yirmi ikinci m enzilidir 
(sa 'dü 'z-zilbih) . 11. Kova. Kırk iki asli, üç 
tali yıldızdan oluşur. İki veya üç yıldızı ayın 
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yirmi üçüncü (sa'dü'l-bula'), iki yıldızı Ak
rep'in iki yıldızı ile birlikte yirmi dördüncü 
(sa'dü's-suOd) ve dört yıldız da yirmi beşinci 
(sa'dü'l-ahbiyye) menzilidir. 12. Balık. Otuz 
dört asli, dört tali yıldızdan meydana 
gelir. Pegasus (el-feresü'l-a'zam) ve Andro
meda (zatü'l-kürsT) kümelerinin güneyin
dedir. 

Bazı yıldız kümelerini çeşitli şekiliere 
benzeterek burç adı altında güneşin ve 
gezegenlerin yörüngeleri etrafında top
lama düşüncesi Mezopotamya'da Sumer
ler'e, milattan önce 3000'Iere kadar git
mektedir. Burçların isimlerine ilk defa çivi 
yazılı Sumer ve Akkad tabietlerinde ve 
burç anlamında olmasa da ilk burç sem
bollerine Eski Babil dönemi sınır taşla
rında rastlanmaktadır. İlk burçlar kuşağı 
tasviri Ptolemaik dönem Mısır sanatına 
aittir ve Denderan'daki bir tapınakta bu
lunmuştur; günümüz tasvirlerinin pro
totipidir. Halen bütün dünyada benim
senmiş olan ve aslında stilize edilmiş burç 
şekillerinden ibaret bulunan sembollerin 
tarihçesi bilinmemekte, bunların ilk defa 
Ortaçağ sonlarına ait Grek el yazmala
rında kullanıldığı görülmektedir. İslam 
sanatında bilinen ilk burçlar kuşağı tas
viri ise Emevller'e ait Kusayru Amre kas
rının hamamın da. sıcaklık ku b besinin içi
ne resmedilmiş gök haritasının çevresin
de yer almaktadır (burçların islam öncesi. 
islam ilimler tarihi, görsel sanatları ve ede
biyatı açısından geniş bilgi için b k. BURÇ). 

Astrolojide büyük önemi olan ınınta
kada her burcun müsellesat. vücGh. bü
yGt, şeref, hubGt ve hudGd denilen nite
likleri vardır. Müsellesat (ltrigona[ "üç
genler"). On iki burç birbirini kesen eşke
nar üçgenler oluşturacak şekilde birleşti

rilmiş ve meydana gelen dört üçgenden 
her biri anasır-ı erbaadan birine bağlan

mıştır; yani o unsuru bu üçgen in etkiledi
ği kabul edilmektedir. Ayrıca her üçgene 
biri gündüz, biri gece olmak üzere yedi 
gezegenden ikisi hakim yıldız olarak tah
sis edilmiş. bir diğeri de refakatçi sıfatı 
ile bu ikisine bağlanmıştır. Gruplandırma 
şöyledir: 

Burçlar 

Vüclih veya Suver ([facies. decani[ "su
retler, görünüşler"). 30'ar derece olan on 
iki burcun her biri üçe bölünmüş . böylece 
1 O'ar derecelik otuz altı kısım elde edil
miştir; bunlara vücCıh veya suver denir. 
Bu isimler doğuşları aynı zamana rastla
yan burçları ifade eder. Aslında bunlar 
Babilanyalı Teukros'un "paranatellonta"
larından başka bir şey değildir; Ebu Ma'
şer ei-Belhl ve diğer müslüman alimler de 
bunu aynen almışlardır. Otuz altı kısmın 
her birine bir gezegen karşılık gelir. Me
sela Koç burcu üçe bölünür ve ilk kısmı 
Mars'a. ikinci kısmı güneşe. üçüncü kısmı 
Venüs' e verilir. Naslrüddln-i TGs! Mul]
taşar fi 'ilmi't-tencim adlı astroloji kita
bında (s. 55) bazılarının bir burcu dokuza 
böldüğünü söyler. Bu bölümleme Batlam
yus'ta yoktur, astrolojiye sonradan gir
miştir. Yine TGs! aynı eserinde (s. 57) 

burçların on ikiye bölündüğünü de söy
ler. 

Büylit ([domicilia veya domus["evler"). 
Ay ve güneş birer burcun, diğer gezegen
ler ikişer burcun hakim yıldızıdır (yk. b k.}. 

Aslan Gün es 
Yengeç Ay 
Yay-Balık Jüpiter 
Terazi- Boga Venüs 
Oglak-Kova Satürn 
Akrep- Koç Mars 
Basak -ikizler Merkür 

Batlamyus'un Tetrabiblos'undan alı

nan bu listede Aslan'dan Akrep'e kadar 
olan burçlar gündüz, diğerleri gece bü
yGtudur. Astrolojide gündüz saatlerinde 
gündüz büyGtlarında, gece saatlerinde 
gece büyGtlarında bulunan gezegeniere 
büyük bir güç atfedilir. 

Şeref-Hublit. Astrolojik açıdan geze
genler en etkili zamanlarına belli bir burç 
derecesinde ulaşır; bu noktaya "şeref" 
(ism-i tafdili "eşref', altitudo) denir (halk 
arasında "eşref saat"). Etkinin en az oldu
ğu nokta ise şeref noktasının tam karşı-

unsur 
Kuşağındaki Yeri 

Hakim Yıldızlar Refakatçi 

Birinci üçgen Ates Koç, Aslan. Yay Gündüz icin Günes Satürn 
gece icin Jüpiter 

ikinci üçgen Toprak Boga, Basak, Oglak Gündüz için Venüs Mars 
gece için Merkür 

ücüncü üçgen Hava ikizler, Terazi, Kova Gündüz için Satürn Jüpiter 
gece için Merkür 

Dördüncü üçgen Su Yengec. Akrep, Balık Gündüz için Venüs Ay gece için Mars 
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s ın daki hubGttur ( derectia) . Gezegenle
rin şeref ve hubGtları şöyledir: 

Gezegen Şeref Hubüt 

Gün es Koc 19° Terazi 19° 

Ay Boğa 3° Akrep 3° 

Satürn Terazi 21 o (20°) Koc 21° 

Jüpiter Yengeç 15° Oglak 15° 

Mars Oğlak 28° Yengeç 28° 

Venüs Balık 27° Basak 27° 

Merkür Basak 15° Balık 15° 

Ebu Ma'şer'den itibaren birçok müs
lüman astrologu Grek astrologlarından 
farklı olarak ayın düğüm noktaları için de 
şeref ve hubGt dereceleri hesaplamıştır. 

Hudı1d ([fines, terminus[ "sınırlar"). 
Güneş ve ay dışındaki beş gezegenden 
her biri on iki burç üzerinde belli bir ala
na sahiptir. Bu alanlara "hudGd" adı veri
lir. Naslrüddln-i TGs! bu alanların sınırları 
hakkında çeşitli anlaşmazlıkların bulun
duğunu ve en geçerli sistemin Mısır'da ka
bul edilen olduğunu söyler (a.g.e., s. 59). 

Ric'i Hareket. Settani'de "hareketü'l
kevakibi's-sabite" ve daha sonraki yazar
larda "mubaderatü nuktati'l-i'tidal" ola
rak geçen ekinaksların presesyonuna (ge
ceyi e gündüzün eşitlendiği ekinoks nokta
larının gerilemesi) "takaddüm-i i'tidaleyn" 
de denilir. Presesyon yerin ekseninin ku
tup çevresinde ağır ağır salınım yapması. 
yani yerin dönerken hafifçe yalpalaması
dır. Bu hareket sonucunda itidal nokta
ları doğuya doğru yavaş bir şekilde geri
ler ve ilkbaharın başlangıcı yılda yaklaşık 
SO" 27"' batıya kayar. Hareketin periyodu 
yaklaşık 25.868 yıldır. Bu hareket ayrıca 
belirli aralıklarla kutup yıldızının da de
ğişmesine sebep olur. Zamanımızda ku
tup yıldızı küçük ayı (ursa minor) takım 
yıldızının Palaris yıldızıdır. Milattan önce 
13.000'Ierde kutup yıldızı Vega ve 3000'
lerde Draconis idi; milattan sonra 7600 
yılına doğru Alderamin, 13.600'e doğru 
yine Vega olacaktır. Ekinaksların preses
yon u yani ric'l hareket. yıldızlara ilişkin 
tesbitlerini kendisinden 150 yıl önce ya
şamış olan Timocharis'in tesbitleriyle kar
şılaştıran Hipparchos (ö. m.ö. 190-120) 
tarafından keşfedilmiştir. Hipparchos bu 
hareketin yılda 36" olduğunu var sayar. 
Batlamyus da (m.s.1l. yüzyıl) Hiparchos'un 
bu hareket için verdiği değeri benimse
miş ve bunun 100 yılda 1 o veya bir yılda 
36" olduğunu tesbit etmiştir. Bu da gö
ğün tutulum dairesinin (ekliptik) kutbu 
etrafında 36.000 yıllık bir devrede sürekli 
dönmesi anlamına gelir. Batlamyus'un 



Gözlem i Yapanlar 

Eratostenes 
Hipparchos 
Batlamyus 
ez-Z!cü'l-mümtef:ıan"da 

Me'mun zamanındaki 
gözlemciler 
Beni Musa 
Settani 

Yer 

iskenderiye 
Rodos 
iskenderiye 
BaQdat 

Sam 
Bağdat 

Rakka 

Yıl 

m.ö. 230 
m.ö. 130 
m.s. 140 
829 

832 
860 
880 

Beni Emacur l?l 918 
Abdurrahman es-Sufi Bağdatl?l 965 
Ebü"I-Vefa Bagdat 987 
Veycen b. Rüstem el-Ku hi Bağdat 988 
Ebü'I-Hasan ibn Yunus Kahire 1001 
Biruni 
Alphonso Cetvelleri 
ibnü's-Satır 
Ulug Bey 

Gazne 1019 
Toledo ITuleytulal 1250 
Sam 1363 
semerkant 1437 

Tesbit Edilen Meyil 

23° 51' 20'" 
23° 51' 20'" 
23° 51" 20'" 

23° 33" 

23° 33" S2'" 
23° 3S' 
23° 3S' 
23° 3S' 

23° 33' 4S'" 
23° 3S" 

23° S1" 1" 
23° 34' S2'" 

23° 3S" 
23° 32" 29'" 

23° 31' 
23° 30" 17"" 

ortalama Meyil Hatalar 

23° 43" 45'" + 7' 35'" 
23° 42' 57" + 8' 23'" 
23°41' 10'" +10' 10'" 
23° 35' 41'" -2' 41'" 

23° 3S" 40'" -1" 48'" 
23° 3S' 26'" -0' 26'" 
23° 3S" 17" -0 17" 

23° 3S' O' O'" 
23° 34" 3S'" -O' SO'" 
23° 34' 2S'" +0' 3S" 
23° 34' 2S'" +16" 36'" 
23° 34" 19'" +0" 33" 
23° 34' 10'" +0' SO" 
23° 32' 19'" +0" 10" 
23° 31" 2S'" -0' 2S'" 
23° 30' 49'" -0' 32'" 

Tablodaki ortalama meyil, Bessel'in lö. 1846) aşağıdaki formülüyle hasaplanmıştır: 

23 28 18.0-0.48 368 xt -o.ooo 002 722 95 xt' 

bu kabulüne karşılık İskenderiyeli Theon 
(m .s. IV. yüzyıl), bu hareketin güneş küre
sinin düğüm noktaları etrafında bir salı

nımı olduğunu var sayıyordu. Buna göre 
presesyon hareketinin en yüksek değeri 
düğümün 8° doğu veya batısındadır ve 
her seksen yılda 1 derecelik yer değişimi 
olur. Geriye doğru olan bu yer değişimi 

2560 yıl sonunda başladığı noktaya geri 
döner. Theon'un bu görüşü Hindistan'da 
kabul edilmiş ve bu yolla İslam dünyasına 
geçmiştir. Sabit b. Kurre'ye göre bu dev

renin uzunluğu 4171 1/2 yıldır. Ancak 
Betti:ınl. Theon'un bu var sayımını red
detmiş ve kaymanın altmış altı yılda 1 o 

olduğunu bularak geri dönüşü n 23.760 
yılda gerçekleştiğini hesaplamıştır. 

MeyiL Ekliptik ve ekvator d üziemi ara
sında oluşan açıdır; buna "el-meylü'l-kül

ll" de denir. Ekliptiğin ekvator düzlemini 
kestiği iki noktadan yaz dönencesi deni
len kuzeydeki Yengeç burcunun, kış dö

nencesi denilen güneydeki Oğlak burcu
nun başlangıcında yer alır. islam dünya

sında ekliptiğin meyline ilişkin çok sayıda 
gözlem yapılmıştır. İbn Yunus 778-786 
yılları arasında gerçekleştirilen ilk gözlem
den söz eder ve bulunan meylin 23° 31' 
olduğunu söyler. Settani de Rakka'da yap

tığı gözlemlerde güneşin zenitteki (sem
tu'r-re's) en yüksek mesafesini 59° 36', 
en düşük mesafesini 12° 26' ve ekliptiğin 
meylini de 4 7o 1 O' = 23° 35' olarak tesbit 

t . t" 2 e mış ır. 
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~ YAVUZ UNAT 

ı 
MISIR 

ı 

(y=) 
Büyük bir kesimi Afrika'da, 

küçük bir kesimi (Sina yarımadası) 
Asya'da yer alan ülke. 

L FiZİKİ ve BEŞERI COGRAFYA 

II . TARİH 

III. KÜLTÜR ve MEDENiYET 
L _j 

Batıdan Libya, güneyden Sudan, kuzey
doğudan İsrail, kuzeyden Akdeniz ve do

ğudan Kızıldeniz'le çevrili olan Mısır'ın res
mi adı Mısır Arap Cumhuriyeti (CumhOriy

yetü Mısr ei-Arabiyye),yüzölçümü 1.001 ASO 
km 2 , nüfusu 71.000.000 (2004 tah.), 

başşehri Kahire ( 10.769.000). nüfusu 
SOO.OOO'i aşan diğer önemli şehirleri İs
kenderiye (3.977.000) ve Port Said'dir (B Gr 

Said, 560 000). 

MISIR 

L FiZİKI ve BEŞERi COGRAFYA 

Ülke toprakları eski Gondvana kıtasının , 
temelinde genellikle üzerieri daha genç 

yaşta tortul tabakalarla (kum taşı, kireç 

taşı) örtülü gnays, granit. şist gibi krista
lin kayaçlar bulunan bir parçasıdır. Sert 

kayaçlar Nil vadisinde yeryüzüne çıktık
Iarı yerlerde çağlayan basamaklarını oluş

turmuşlardır. Mısır fiziki coğrafya açısın

dan dört bölgeye ayrılır: Nil vadisi ve del

tası. Doğu çölü (Arap çölü), Batı çölü (Lib

ya çölü), Sina yarımadası. Doğu Afrika'

nın Göller bölgesinden doğan Nil nehri 

Sudan'dan sonra Mısır topraklarına gi

rer. Nil vadisi Asvan çevresinde derin ve 
dardır. Tropikal bölgede çok genişleyen 

nehir ülkeye girince daralır ve herhangi 
bir kol almadan 1100 km . uzunluğunda

ki vadiyi hafif bir eğimle aşarak Dimyat 

ve Reşid ağızlarından Akdeniz' e dökülür; 
eski metinlerde adları verilen diğer ağız

lar kapanmıştır. İki kolla deltayı aşan 
nehrin sahilde kıyı kordonlarıyla deniz

den ayrılan bazı Iagünleri (MaryOt, idku, 
Burullus ve Menzele gölleri) bulunmakta
dır. Nil'in doğusunda kalan Doğu çölü , 

Kızıldeniz'e doğru Kızıldeniz tepeleri de
nilen ve bazı dorukları 2000 metreyi ge

çen bir dağ sırasıyla sınırlanır. Batı çölü 

Libya sınırına kadar uzanır; Doğu çölün
den daha geniş ve alçaktır. Çok geniş ve 

derin çukurlara dolan sular çevrelerini ta

rıma ve yerleşmeye uygun vahalar (Siva, 
Bahriyye, FeyyGm, Ferafre, Dahle ve Har

ce) haline getirmiştir. Batı çölündeki Kat
tare çukurluğu deniz seviyesinden 136 
m. aşağıdadır ve kurak oluşundan dolayı 

yerleşime uygun değildir. Jeolojikyapısı 

bakımından Doğu çölüne bağlı olan Sina 

Resmi adı : CumhOrivvetü Mısr ei-Arabiyye 
!Mısır Arap cumhuriyetil 

Başşehri Kahire 
Yüzölçümü : 1.001.450 km' 
Nüfusu 71 .000.000 12004 tah .i 
Resmi dini 
Resmi dili Arapça 
Para birimi Egyptian pa und 

ICüneyhi Mısril = EGP 
1 EGP = 100 piastres 
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