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Al\' b. Muhammed b. Ahmed 
el- Biblav\' el- İdr\'s\' el- Hüseyn\' 

(1835- 1905) 

Ezher şeyhi. 
_j 

Receb 1251'de (Kasım 1835) Yukarı Mı
sır'daki Asyüt şehrine bağlı Deyrüt ka
sabasının Biblav köyünde doğdu. İlk öğre
nimini ve Kur'an hıfzını burada tamam
ladıktan sonra Kahire'ye giderek Ezher'e 
girdi (1852). Burada Muhammed es-Sa
vi. Muhammed İlfş, Muhammed el-İnba 
bl, Ali b. Ham el-AsyütT, Hasüne en-Ne
vavl ve Mansur Kessab gibi tanınmış ho
calardan ders aldı ve tahsilini tamamla
dıktan sonra bir süre Ezher'le Hüseyin 
Camii'nde hocalık yaptı. 1280'de (1864) 
hacca gitti ve orada bazı alimlerle görü
şüp ilmi müzakerelerde bulundu. Bugün
kü adı Daru'l-kütübi' l- kavmiyye (Mısır 

Milli Kütüphane~i) olan Kütübhane-i Hidl
viyye'ye uzman tayin edildi (1881) ve da
ha sonra da buranın müdürlüğüne ge
tirildi (1299/ 1882) Hizmet süresi boyun
ca kitapların tasnif ve kataloglanması 

nı gerçekleştirdi. Bu göreve gelmesinde 
aracı olan yakın arkadaşı Mahmud Sa
mi el-Barüdfnin UrabT Paşa ayaklanma
sına karışması sebebiyle Hidiv Tevfik Pa
şa 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 Tev
fik el-Bekrl'nin istifasıyla boşalan naki
büleşraf*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 des
tekiernekte olan hidiv ve bakanları ara
sındaki bir uzlaşma neticesinde Selim el
Bişrfden boşalan Ezher şeyhliği kadrosu
na tayin edildi. Hidiv ile arasının açılaca
ğını bildiği halde Muhammed Abduh'un 
reformcu görüşlerini destekledi. Fakat 
bu reformların uygulamaya aksettiril
mesi yolundaki gayretleri hidivin sürek
li baskıları sebebiyle sonuç vermediği gi
bi 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-

naze namazı Hüseyin Camii'nde kılındık
tan sonra Karafetülmücavirln Mezarlı

ğı'nda Bustanü'l -ulema bölümüne def
nedildi. 

Oğulları Muhammed ei-BiblavT (ö 1954) 
ve Mahmud el-Biblavl de (ö 1931) Mı
sır'ın tanınmış alimlerindendir. Biblavl'
nin eserlerinden bazıları şunlardır: el
Envarü '1 - lfüseyniyye 'aW risdleü'l
Emiriyye. Muhammed el- Emir es -Sa
gir'in (ö. 1246/ 1830) aşüra günü ile ilgi
li müselsel hadisleri ihtiva eden Müsel
selü 'dşı1rd' adlı müsnedi üzerine yapıl
mış bir şerhtir (Kahire 1305). rcazü'l 
~ur' dn (Rauzatü 'l-medaris 'te neşrettiği 
makalelerdir). İcdze ile'ş-Şeyl] Mufıam
med b. lfdmid el-Merdgi el-Mdliki. 
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BICAPOR 

(.J.Jt.~ ) 

Hindistan'da 
bir idari bölge ve şehir. 

_j 

_j 

_j 

Güney Hindistan'da HaydarabM'ın ba
tısında bulunan BTcapür'un adı, "zafer 
şehri" anlamına gelen eski Vicayapura'
dan gelmektedir. 11 90 yılından itibaren 
bir asır süreyle Yadava Krallığı'nın yö
netimi altında kalan bölge, 1294'te Ala
eddin Halaci tarafından Delhi sultanı 

olan amcası Celaleddin Halaciadına fet
hedildi. Daha sonra bölgeyi zapteden 
BehmenTier'in buradaki valisi Yusuf Adil 
1489'da bağımsızlığını ilan etti ve Adil
şahller Devleti'ni kurdu. Yusuf Adilşah 
Blcapür şehrine bir kale inşa ettirdi ve 
burayı kurduğu devletin başşehri yaptı. 
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Adilşahller 1489-1686 yılları arasında Bl
capür'da hüküm sürmüşlerdir. 1 558'de 
başa geçen Ali Adilşah büyük bir cami 
ile şehrin etrafına surlar yaptırmış ve 
halkın refahı için çalışmıştır. Babürlü Ev
rengzlb henüz şehzade iken Blcapür' u 
muhasara etmiş (1067 1 1656-57), ancak 
babası Şah Cihan'ın hastalanması üzeri
ne Agra'ya geri dönmüştü . Sikender (İs
kender) Adilşah devrinde Evrengzlb şeh
ri ele geçirerek (1686) küçük oğlu Kam 
Bahş'ın yönetimine verdi. Babasının ölü
mü üzerine Kam Bahş ·burada hüküm
darlığını ilan etti. 1724 'te Haydaraba d 
nizarnının hakimiyet bölgesine katılan Bl
capür, 1760'ta 6 milyon rupi karşılığında 
Maratalar'a bırakıldı ve daha sonra in
gilizler'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 sal
gını , 1718 ve 1818 yıllarında da iki bü
yük kıtlık geçirmiştir. 

Adilşahller Blcapür'da Dekken'deki kla
sik Hint mimarisinden farklı bir mimari 
ortaya koymuşlardır. Blcapür'daki güzel 
binalar Hindistan'ın hiçbir yerinde gö
rülmez. 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 Ca
mii, 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 BTcapür'un çevresin
de tahıl ziraatı ve hayvancılık yapılmak

tadır. 
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SicapOr'da Muhammed Adilşah Türbesi'nin XIX. yüzyılda 

yapılmış bir gravürü (Islam/c Haritage of the Deccan, s. 58) ile 

İbrahim Ravza da denilen lbrahim Adilşah camii 
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Cezayir'de bir liman şehri. 

__j 

Batı kaynaklarında Bugia, Bugea, Bu
zia, Buzana şekillerinde görülen ve Fran
sızlar tarafından Bougie şeklinde kulla
nılan Bicaye adı, Orta Mağrib'de yaşa
yan Sanhace soyundan gelme Bicaye ka
bilesinden alınmıştır. İbn Haldün'un bil
dirdiğine göre kendilerine Bikaye diyen 
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bu kabile, bugünkü Bicaye'nin hemen 
yanında bulunan, kuruluşu Romalılar'a 
ait Saldae şehri civarında yaşamıştır. Bi
caye aynı adı taşıyan körfezin kıyısın

da, Summam vadisi yakınında ve Ceza
yir şehrinin 175 km. doğusunda yer alır. 

Saldae 439'da Vandallar, 708'de de 
müslüman Araplar tarafından ele geçi
rilmiştir. Bölgenin müslüman sakinleri 
Sanhacller, daha sonra buraya yerleşen 
En.dülüslüler'le ve Mısır'dan gelen Hila
ITier'le beraber yaşamışlardır. Beni Ham
mad meliklerinin dördüncüsü olan Na
sır b. Alennas Saldae'nin güneyine ye
ni bir şehir kurmuş (453/ 1061) ve es
ki timanın ahalisi de 1 065'ten itibaren 
bu yeni şehre kaymaya başlamıştır. Na
sır, stratejik ve ekonomik sebepleri göz 
önünde bulundurarak şehri dağlık böl
genin verimli ve sulak eteğinde Sanha
ce kabilesinin arazilerine yakın bir yer
de kurmuştur. Bekrfnin de yazdığı gibi 
şehrin konumu hoş ve savunması ko
laydır. Şehir başlangıçta kurucusu Na
sır'ın ismine nisbetle Nasıriye diye ad
landırılmışsa da halk kabilenin ve yaşa
dığı yerin adı olan Bicaye'yi kullanagel
miştir. 

Bicaye 1152'de Muvahhidler'in yöne
timine girmiştir. XIV. yüzyılda bölgeye 
hakim olan Hafsller burada müstakil 
emirlikler kurmuşlardır. Bicaye Hafsl
ler'in dışında kısa bir süre de Merlnl
ler' in yönetiminde kalmıştır. İspanyol
lar 1510'da burayı istila ettiler. Gemi
lerle gelen 8000 kişilik İspanyol ordusu 
karşısında şehir halkı paniğe kapılarak 

yurtlarını terketti. Oruç Reis'in çeşitli 

teşebbüslerinden sonra Salih Reis ku
mandasındaki Türkler burayı 155S'te İs
panyollar'ın istilasından kurtardılar ve 
şehre asker yerleştirerek 278 yıl elle-

Bicaye 

Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyye adlı eserinde 
Bicaye ve çevresini gösteren harita 
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2612, vr. 21 ") 

rinde tuttular. XVIII. yüzyılda burada 
168 yeniçeri yanında 600 kişi kadar da 
sivil yaşamaktaydı. Fransızlar Cezayir'i 
ele geçirdikten sonra 1833'te Bicaye'yi 
yönetimleri altına aldılar. 

Bicaye, Hammadller ve Hammadller'
den sonraki dönemlerde önemli bir kül
tür merkezi olmuştur. Kendisi de Sica
yeli olan müellif Gubrlnfnin, XIV. yüzyı
lın başlangıcına kadar yaşayan Bicayeli 
alimierin hal tercemelerini verdiği bü
yük eseri burada birçok alimin yetişti
ğini göstermektedir. Gubrlnl, daha son
raları kurucusu Mehdi b. Tümert'in adı
na nisbet edilen Heyhane adlı bir med
reseye de işaret etmektedir. Xlll. yüz
yılda seyyah Abderl, XIV. yüzyılda da İbn 
Battüta Bicaye'yi ziyaret etmişler ve bu
rada görüştükleri önemli kişilerden bah
setmişlerdir. 

Ortaçağ'da Bicaye ekonomik bakım
dan büyük bir gelişme göstermiş, sos
yal açıdan da Mısır ve Endülüs'ün tesiri 
altında kalmıştır. Çevresinde genellikle 
her türlü hububat, pamuk, çeşitli meyve, 
sebze üretilmekte ve koyun, deve, sığır 
gibi hayvanlar yetiştirilmekteydi; f iyat ve 
ölçüleri de o dönemde Mısır ve Tunus'ta 
uygulananların hemen hemen aynı idi. 
Bicaye halkı bütün adet ve gelenekleriy
le birlikte sanatlarını da korumasını bil
mişlerdir. Afrika lı Leon {ö. 9571 1550) Bi
caye'nin birçok cami, medrese ve zaviye 
ile işlek caddelere ve büyük binalara sa
hip marnur bir şehir olduğunu yazmakta, 
ayrıca çevresindeki meyve ve sebze bah
çelerinin çokluğundan, ancak ziraı üreti
min yetersiz olduğundan söz etmektedir. 


