BTCAPÜR
naze namazı Hüseyin Camii'nde kılındık
tan sonra Karafetülmücavirln Mezarlı
ğı'nda Bustanü'l -ulema bölümüne defnedildi.
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Al\' b. Muhammed b. Ahmed
el- Biblav\' el- İdr\'s\' el- Hüseyn\'
(1835- 1905)
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Receb 1251'de (Kasım 1835) Yukarı Mı
sır'daki Asyüt şehrine bağlı Deyrüt kasabasının Biblav köyünde doğdu. İlk öğre
nimini ve Kur'an hıfzını burada tamamladıktan sonra Kahire'ye giderek Ezher'e
girdi (1852). Burada Muhammed es-Savi. Muhammed İlfş, Muhammed el-İnba 
bl, Ali b. Ham el-AsyütT, Hasüne en-Nevavl ve Mansur Kessab gibi tanınmış hocalardan ders aldı ve tahsilini tamamladıktan sonra bir süre Ezher'le Hüseyin
Camii'nde hocalık yaptı. 1280'de (1864)
hacca gitti ve orada bazı alimlerle görüşüp ilmi müzakerelerde bulundu. Bugünkü adı Daru'l-kütübi' l- kavmiyye (Mısır
Milli Kütüphane~i) olan Kütübhane -i Hidlviyye'ye uzman tayin edildi (1881) ve daha sonra da buranın müdürlüğüne getirildi (1299 / 1882) Hizmet süresi boyunca kitapların tasnif ve kataloglanması 
nı gerçekleştirdi. Bu göreve gelmesinde
aracı olan yakın arkadaşı Mahmud Sami el-Barüdfnin UrabT Paşa ayaklanmasına karışması sebebiyle Hidiv Tevfik Paşa tarafından aziedilen (1882) BiblavT
daha sonra Hüseyin Camii'ne hatip tayin
edildi ve 2 Safer 1311 ( 15 Ağustos 1893)
tarihinden itibaren de vazifesini şeyh
(şeyhu hidme) olarak sürdürdü. 6 Şewal
1312'de (2 Nisan 1895) Muhammed Tevfik el-Bekrl'nin istifasıyla boşalan nakibüleşraf*lık vazifesine tayin edildi. Mart
1902'ye kadar sürdürdüğü bu görevi sı
rasında "Laihatü nikabeti'l - eşraf" adlı
bir dizi yönetmelik çıkarılarak bu kadro
Evkaf Bakanlığı'na bağlandı. 2 Zilhicce
1320'de (2 Mart 1903) farklı adayları destekiernekte olan hidiv ve bakanları arasındaki bir uzlaşma neticesinde Selim elBişrfden boşalan Ezher şeyhliği kadrosuna tayin edildi. Hidiv ile arasının açılaca
ğını bildiği halde Muhammed Abduh'un
reformcu görüşlerini destekledi. Fakat
bu reformların uygulamaya aksettirilmesi yolundaki gayretleri hidivin sürekli baskıları sebebiyle sonuç vermediği gibi ciddi bir itibar kaybına da uğrayınca
iki yıl sürdürebildiği bu görevinden 9
Muharrem 1323'te ( 16 Mart 1905) istifa
etmeye mecbur kaldı. Aynı yıl 3 Zilkade'de (30 Aralık) vefat eden Biblavl'nin ce-

80MBAYI'

ı

'

1
1

.

l

_·

!1

.

1 .

·

HAYDARABAI\l

, ~Tql'OB ,
. o- , \.
-·ı-_
Andra Prad'eş

Muhammed ei-BiblavT (ö 1954)
ve Mahmud el-Biblavl de (ö 1931) Mı
sır'ın tanınmış alimlerindendir. Biblavl'nin eserlerinden bazıları şunlardır: el-
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gir'in (ö. 1246/ 1830) aşüra günü ile ilgili müselsel hadisleri ihtiva eden Müselselü 'dşı1rd' adlı müsnedi üzerine yapıl
mış bir şerhtir (Kahire 1305). rcazü'l ~ur' dn
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(Rauzatü 'l-medaris 'te neşrettiği

makalelerdir). İcdze ile'ş-Şeyl] Mufıam

Adilşahller 1489-1686 yılları arasında Bl-

med b. lfdmid el-Merdgi el-Mdliki.

capür'da hüküm sürmüşlerdir. 1558'de
başa geçen Ali Adilşah büyük bir cami
ile şehrin etrafına surlar yaptırmış ve
halkın refahı için çalışmıştır. Babürlü Evrengzlb henüz şehzade iken Blcapür' u
muhasara etmiş (1067 1 1656-57), ancak
babası Şah Cihan'ın hastalanması üzerine Agra'ya geri dönmüştü . Sikender (İs
kender) Adilşah devrinde Evrengzlb şeh
ri ele geçirerek (1686) küçük oğlu Kam
Bahş'ın yönetimine verdi. Babasının ölümü üzerine Kam Bahş ·burada hükümdarlığını ilan etti. 1724 'te Haydaraba d
nizarnının hakimiyet bölgesine katılan Blcapür, 1760'ta 6 milyon rupi karşılığında
Maratalar'a bırakıldı ve daha sonra ingilizler'in eline geçti; 1864'te de bağım
sız bir bölge olarak ilan edildi. Bugün
Karnataka (eski MeysOr) eyaretine dahil
olup 17.056 km 2 yüzölçümündeki idari
bölgenin nüfusu 2.401 .782, şehrinki ise
147.313'tür (1981)
Blcapür 1688' de şiddetli bir veba salgını , 1718 ve 1818 yıllarında da iki büyük kıtl ık geçirmiştir.
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Hindistan'da
bir idari bölge ve şehir.

_j

Güney Hindistan'da HaydarabM'ın babulunan BTcapür'un adı, "zafer
şehri" anlamına gelen eski Vicayapura'dan gelmektedir. 11 90 yılından itibaren
bir asır süreyle Yadava Krallığı'nın yönetimi altında kalan bölge, 1294'te Alaeddin Halaci tarafından Delhi sultanı
olan amcası Celaleddin Halaciadına fethedildi. Daha sonra bölgeyi zapteden
BehmenTier'in buradaki valisi Yusuf Adil
1489'da bağımsızlığını ilan etti ve Adilşahller Devleti'ni kurdu. Yusuf Adilşah
Blcapür şehrine bir kale inşa ettirdi ve
burayı kurduğu devletin başşehri yaptı.

tısında

Adilşahller Blcapür'da Dekken'deki klasik Hint mimarisinden farklı bir mimari
ortaya koymuşlardır. Blcapür'daki güzel
binalar Hindistan'ın hiçbir yerinde görülmez. Muazzam kubbesiyle ün yapmış
"Gül Gumbad" adlı Muhammed Adilşah
Türbesi ile İbrahim Ravza denilen İbra
him Adilşah Türbesi ve Camii bölgedeki
en güzel mimari eserler arasındadır.
Ali Adilşah Camii (Cami Mescid), Anda Camii, Melike Cihan Begüm Camii, Ali Şe
hid Pir Camii, Mustafa Han Camii, Şah
Nevaz Türbesi ve Şah Kerim Türbesi de
Blcapür'un diğer önemli mimari yapıla
rıdır.
Devamlı gelişen

de

tahıl ziraatı

ve

BTcapür'un çevresinhayvancılık yapılmak

tadır.
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