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Tefsir ve kelam alimi.

L
Asıl adı

.J

Muhyiddin Muhammed olup Nik-

sarlı İbrahim Efendi'nin oğludur. Tokatlı

Molla Hüsameddin Çelebi, Yusuf Bali b.
Muhammed Fenari ve Molla Yegan gibi
alimlerden Arapça ve dini ilimler okudu.
Kadızade-i Rumi'nin talebesi Fethullah eş
Şirvanl'den astronomi ve mantık dersleri
aldı. Daha çok tefsir ilmiyle meşgul oldu ve
bu yönüyle tanındı. İlk defa, İsfendiyaro
ğulları'ndan İsmail Bey'in Kastamonu 'da
inşa ettirdiği medresede ders verdi. ll. Bayezid'in tahta geçmesinden sonra onun
isteği üzerine İstanbul'a giderek Ayasafya'da ve Fatih camilerinde vaaz verdi, tefsir okuttu; Ayasofya'daki derslerine padişa
hın da devam ettiği belirtilmektedir (Mec-

Nlksari'nin Tefsiru sureti'd-Dul;an adlı eserinin lik iki say(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 421)

fası

di, I, 292). Tefsir dersleri için kendisine
günlük SO dirhem ücret bağlandı (Ta ş
köprizade, s. 274) Bu derslerde bir haşi
ye yazdığı, Kadi Beyzavi'nin Envarü't-tenzil'ini okuttuğu anlaşılmaktadır. Güzel ahlaki ile tanınan Niksar(, tefsirini tamamlayıncaya kadar kendisine ömür vermesini
Allah'tan niyaz etmiş ve eserini bitirdikten
sonra vefat etmiştir. Kabri Şehzadebaşı
Camii civarında bulunan Şeyh İbnülvefa
Türbesi yanındadır.

Eserleri. 1. Tefsiru silreti'd-Dul]an. ll.
Bayezid'e takdim edilen eserin Süleymaniye (Ayasofya, m. 42 ı) , Beyazıt Devlet (Veliyyüddin Efendi, nr. 269) ve Tire (D i ğe r
Vakı flar, nr. 40) kütüphanelerinde nüshaları vardır. Z. l:faşiye 'aJQ Tefsiri'l-Beyzavi.
3. Tefsir-i Silre-i İhJQs. Türkçe olarak kaleme alınmıştır (Süleymaniye Ktp ., Ayasofya, nr. 386). 4. ŞerJ:ıu 'A~ii'idi'n-Nesefi.
s. ŞerJ:ıu Kaşideti Bed'i'l-emali. Üşl'nin
kelama dair manzum eserinin şerhidir
(Köprülü Ktp., Faz ı! Ahmed Pa ş a, m. 7 29/
3, 732/3, Mehmed As ım Bey, m. 244; Amasya il Halk Ktp, m. 88, 890, 900, 962, I 32 7) .
6. ŞerJ:ıu 'Umdeti'l-'aM'id . Ebü'I-Berekat en-Nesefi'nin eserine bir şerhtir (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 5362/2; Laleli,
nr. 2314) . 7.l:faşiye 'aJQ ŞerJ:ıi'l-ViMye.
Tacüşşerla'nın Vi~iiyetü'r-rivaye ii mesa'ili'l-Hidaye adlı eseri üzerine Sadrüş
şerla tarafından yazılan şerhin haşiyesidir

(Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi,
Kad ızade Mehmed, nr. 133; TSMK,
nr. 3694) . s. ŞerJ:ıu'l-izaJ:ı el-İfşaJ:ı 'ale'lizô.J:ı. Hatlb ei-Kazvlnl'nin el-izaJ:ı fi'lme'ani ve'l-beyô.n adlı kitabının şerhidir
(Süleymaniye Ktp., Relsülküttab Mustafa
Efendi, nr. 1014; Carullah Efendi. m. 1757) .
9. l:faşiye 'ala ŞerJ:ıi'l-Mülal]])aş . Çağ
mini'nin el-MülaJ.].J.].aş fi'l-hey'e'sine Kadızade-i Rumi'nin yaptığı şerhin haşiyesi
dir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2656).
10. Risôle-i İslam (Süleymaniye Ktp., Tır
n ova lı, nr. 1096). 11.l:faşiye 'aJQ l:faşiye
ti'l-Lari 'alô. ŞerJ:ıi'l-Meybüdi li-Hidayeti'l-J:ıikme (Süleymaniye Ktp .. Kılıç Ali
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Mısır'ın

hayat

kaynağı

olan nehir. .J

Afrika'nın kuzeydoğusunda

yer alan ,
itibaren döküldüğü Akdeniz' e
kadar dünyanın en uzun nehri olarak 6648
km. kateden ve dokuz ülkeden (Burundi ,
Ruanda , Tanzanya, Uganda, Kenya, Zaire,
Etiyopya, Sudan, Mısır) geçen Nil tarih boyunca özellikle Mısır' ın dini, kültürel, siyasal, ekonomik ve sosyal hayatında büyük
rol oynamıştır. Yunanlı tarihçi Herodatas
onun hakkında, "Mısır Nil'in armağanıdır"
demektedir. Nil ismi Yunanlılar tarafırldan
kullanılan, "nehir vadisi" anlamındaki neliostan gelir. Eski Arap edebiyatma da giren nil kelimesi Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemiştir; ancak müfessirlere göre iki yerde geçen (Taha 20/39; Kasas 28/7) "yemm"
kelimesinden anlaşılan bu nehirdir.
kaynağından

Kaynaklarda büyüklüğü sebebiyle "bahr"
(deniz) olarak da anılan Nil İslam literatüründe önemli bir yer tutar ve bunun büyük bir kısmını coğrafya- tarih kitaplarıyla
seyahatnameler ve bu bölgedeki idare -vergi sistemi üzerine yazılmış eserler oluştu
rur. İslam coğrafya literatüründe Nil hakkında verilen bilgilerin ve özellikle Nube sı
nırından itibaren nehrin aşağı mecrasıyla
(kuzey) ilgili kısmı gözleme dayandığından
doğruya yakındır. Fakat nehrin kaynağı,
yukarı mecrasına (güney) dair bilgiler daha çok Batlamyus ve Strabon'un kitapları
gibi Grekçe eseriere dayanmakta ve efsanevl bir mahiyet arzetmektedir. Batlamyus'un Nil'in kaynağının Cebelikamer olduğu yolundaki rivayeti İslam aleminde XIX.
yüzyılın ikinci yarısına, Nil'in gerçek kaynaklarının bulunmasına kadar geçerliliğini
korumuştur. İlk defa Batlamyus'un Coğ
rafya'sından Muhammed b . Musa ei-Harizml'nin naklettiği bu rivayete göre sular
öncelikle, Ekvator'un güneyinde yer alan
Cebelikamer'deki küçük nehirler vasıtasıy
la birkaç gölde toplanmakta ve bunlar daha sonra Nil'in kaynağını oluşturmaktadır
(Ş üretü'l-art, s. 106-109) . Bu bilgi pek çok
İslam coğrafyacısı tarafından tekrar edilmiştir (İbn Havkal, s. 148- 149; Şe rif el-idfı
sl, I, 32-33). N ve V. (X-Xl.) yüzyıllarda müslümanların askeri seferler, tüccar ve seyyahlar aracılığıyla Batı Afrika hakkında bilgi edinmelerinin ardından bazı müslüman
müellifler Nil nehrinin kaynağını yanlışlık
la Senegal ve Nüer nehirleri şeklinde göstermişlerdir (ibnü'l-Fakih, s. 64; Bekrl, I,
229) . Bu arada Mısır'ın faziletiyle ilgili kitaplardaki efsanevl bilgiler de kullanılmıştır.
Bu tür eserlerde nehrin kutsal olduğu ve

NiL

ibn Havkal'in Şuretü 'i-art adlı eserinde Nil nehrinin mecrasını gösteren şekil (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2934, vr.
Z5lı)

lanmıştır.

cennetten çıktığı, Mihran ile (İndus) aynı
kaynaktan beslendiği ve bütün akarsuların
ona döküldüğü gibi rivayetler önemli bir
yer tutmaktadır (Muhammed b. Yusuf eiKindl, s. 40-44; ibn zulak, s. 74-79)
Müslüman coğrafyacılar Nil'in Asvan ile
Fustat arasındaki mecrası hakkında bilgiler verirken her iki yakasında yer alan ÜdfQ, İsna, Uksur (Luksor), Küs, Kıft, İhm'im,
Asy(ıt, üşmuneyn, Ensina, Taha, Ehnas ve
Behnesa adlı şehirlerle bunlar arasındaki
mesafeleri de kaydetmişlerdir. Ayrıca nehrin bu bölgedeki kıvrımlı mecrasından haberdar olduklarını belli eden müellifler, kı
yılar_ında yapılan tarım ve bölgede mevcut
bitki ve hayvanlar hakkında bilgi aktarırlar.
Bu bilgiler arasında Fustat'ın kuzeyinden
başlayan delta ve kanallar hakkında olanlar daha ayrıntılıdır. Nil nehrini Kızıldeniz'e
bağlamak amacıyla Hz. Ömer'in emriyle
Arnr b. As tarafından açtırdan ve halifeye
nisbette Hal'icü em'iri'l-mü'min'in adıyla anı
lan kanal, Fustat'ın güneyinden başlamak
ta ve küçük gemiler vasıtasıyla Hicaz bölgesine tarım ürünleri yollanmasına imkan
sağlamaktaydı (Makr'izl, II, 143). Nil'in ana
kolları arasında yer alan çok sayıdaki göl,
ırmak ve kanaldan da ayrıntılı biçimde
bahsedilmiştir.

Nil'in yukarı

lında gerçekleştirilen seyahatler Nil bahanesiyle Afrika'ya yöneltilen misyonerlik faaliyetleriydi. XV ve XVI. yüzyıllarda Portekizliler'in Etiyopya'ya yaptığı seferler sonunda bu konuda daha kesin bilgiler sağ
lanmış, 1613 yılında Portekizli papaz Pedro Paez ilk defa Mavi Nil'in (Bahrülezrak)
kaynağını görmüştür. James Bruce 1770'te kaynağı inceleyerek Tana gölüne kadar
gitmiş, John H. Speke 18S8'de Victoria gölünü keşfedip Nil'in asıl kaynağının bu göl
olduğunu belirtmiştir. Speke aynı zamanda Ruwenzori dağlarının kaynaklarda adı
geçen Cebelikamer olduğunu da tesbit etmiştir. Albert gölü 1864'te Samuel Baker.
Edward gölü 187Tde Henry M. Stanley tarafından bulunmuş, nehrin geri kalan bölümlerinin keşfı ise XIX. yüzyılın sonlarıyla
XX. yüzyılın başlarında İngiliz, Arnerikan ve
İtalyan coğrafyacıları tarafından tamam-

mecrası

ve

kaynakları

hak-

kında bilinenler uzun süre Ortaçağ İslam

müelliflerinin verdiği bilgilerle sınırlı kalmış, çok daha sonraları Avrupalı seyyahlar nehrin kaynaklarını ve bunlara depo hizmeti gören büyük gölleri keşfetmiştir. As-

Nil nehri Mısır topraklarına girdikten
sonra çok dar bir vadiden geçmekte ve bu
vadinin doğu ve batısında yüksek yamaçlar bulunmaktadır. Mecra bu şekilde Kahire'ye kadar ulaşır ve orada genişleyerek
delta oluşturmaya başlar. Deltanın kıyıya
yakın kesimlerinde MaryQt, EdkQ, Burullus, Menzile gibi birçok küçük göl (lagün)
bulunmaktadır. Deltanın meydana gelmesinde kalker yapılı birtakım adacıklar mesnet hizmeti görmüş ve nehrin taşıdığı alüvyonlar bu adacıkların aralarını dotdurarak
seviyeyi yükseltmiştir. Deltanın en geniş
yeri olan İskenderiye ile Port Said arasında
ki kısmın eni 260 kım., güney-kuzey doğ
rultusunda boyu 160 kilometredir. Eski
metinlerde nehrin çeşitli kollar halinde denize ulaştığı zikredilirse de bu ağızların çoğu kapanmıştır; halen nehir başlıca ikiye
ayrılarak Dimyat ve Reş'id'de son bulur.
Mısır

ekonomisinin can damarı olan taNil sularından yararlanarak gerçekleş
tirilmektedir. Mısırlılar bu amaçla en eski
dönemlerden itibaren sulama kanalları ve
barajlar yapmışlar, özellikle nehrin taşmarım

Nil nehrinin

doğu kıyısındaki

Asvan'dan bir

görünüş

sı sayesinde (bk. MiKYASÜ'n-NİL) toprağın
sulanmasını sağlamışlardır.

Bu sulama,
bir kısmının havuzlara dönüş
türülüp taşan suların buralara daldurulması ve sonra kanallarta araziye dağıtıl
ması suretiyle yapılmaktadır.
toprakların

Tarih boyunca Nil

Mısırlılar'ın

sosyal habu nehirle ilgili çeşitli
bayramlar ve törenler düzenlenmiştir. Bunların en ünlüsü firavunlar döneminden kalan ve İslam'ın fethine kadar devam eden
"Nil gelini töreni"dir. Buna göre Nil'e genç
ve güzel bir kız atılarak nehrin rızasının kazanılması ve ardından suyun zararsız bir
ölçüde taşması beklenirdi. Bundan başka
Kıpt'iler'in yaptıkları ve Fatımi halifelerinin
de bizzat katıldıkları "suya gömülme gecesi" de önemli bir törendi; o gece Kıpt'iler'in
çoğu suya gömülür ve bunun kendilerini
hastalıklardan koruyacağına inanırdı. Memlükler devrinde önemini yitiren bu gelenek
günümüzde sadece Kıpt'iler arasında devam etmektedir. Nehrin yüksekliğinin 16
ziraa ulaştığı günlerde kutlanan "Nil'in taş
ması bayramı" da önemliydi.

yatıyla özdeşleşmiş ,
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