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L Tefsir ve kelam alimi. .J 

Asıl adı 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. Ba
yezid'in tahta geçmesinden sonra onun 
isteği üzerine İstanbul'a giderek Ayasaf
ya'da ve Fatih camilerinde vaaz verdi, tef
sir okuttu; Ayasofya'daki derslerine padişa
hın da devam ettiği belirtilmektedir (Mec-

Nlksari'nin Tefsiru sureti'd-Dul;an adlı eserinin lik iki say
fası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 421) 
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di, I, 292). Tefsir dersleri için kendisine 
günlük SO dirhem ücret bağlandı (Taş
köprizade, s. 274) Bu derslerde bir haşi
ye yazdığı, Kadi Beyzavi'nin Envarü't-ten
zil'ini okuttuğu anlaşılmaktadır. Güzel ah
laki ile tanınan Niksar(, tefsirini tamamla
yıncaya 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 Süleymani
ye (Ayasofya, m. 42 ı) , Beyazıt Devlet (Ve
liyyüddin Efendi, nr. 269) ve Tire (D iğe r 

Vakıflar, nr. 40) kütüphanelerinde nüshala
rı vardır. Z. l:faşiye 'aJQ Tefsiri'l-Beyzavi. 
3. Tefsir-i Silre-i İhJQs. Türkçe olarak ka
leme alınmıştır (Süleymaniye Ktp ., Ayasof
ya, 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., Fazı! Ahmed Paşa, m. 729/ 

3, 732/3, Mehmed Asım Bey, m. 244; Amas
ya il Halk Ktp, m. 88, 890, 900, 962, I 327) . 

6. ŞerJ:ıu 'Umdeti'l- 'aM'id. Ebü'I-Bere
kat en-Nesefi'nin eserine bir şerhtir (Sü
leymaniye Ktp., Fatih, nr. 5362/2; Laleli, 
nr. 2314) . 7.l:faşiye 'aJQ ŞerJ:ıi'l-ViMye. 
Tacüşşerla'nın Vi~iiyetü'r-rivaye ii me
sa'ili'l-Hidaye adlı eseri üzerine Sadrüş
şerla tarafından yazılan şerhin haşiyesidir 

(Süleymaniye Ktp., Bağdatlı Vehbi Efendi, 
m. 536, Kadızade Mehmed, nr. 1 33; TSMK, 
nr. 3694) . s. ŞerJ:ıu'l-izaJ:ı el-İfşaJ:ı 'ale'l
izô.J:ı. Hatlb ei-Kazvlnl'nin el-izaJ:ı fi'l
me'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 Ka
dızade-i Rumi'nin yaptığı şerhin haşiyesi
dir (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2656). 

10. Risôle-i İslam (Süleymaniye Ktp., Tır
nova lı, nr. 1096). 11.l:faşiye 'aJQ l:faşiye
ti'l-Lari 'alô. ŞerJ:ıi'l-Meybüdi li-Hida
yeti'l-J:ıikme (Süleymaniye K tp .. Kılıç Ali 
Paşa, nr. 1039). 
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L Mısır'ın hayat kaynağı olan nehir . .J 

Afrika'nın kuzeydoğusunda yer alan, 
kaynağından 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 bo
yunca özellikle Mısır'ın dini, kültürel, siya
sal, 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 ne
liostan gelir. Eski Arap edebiyatma da gi
ren nil kelimesi Kur'an-ı Kerim'de zikredil
memiştir; ancak müfessirlere göre iki yer
de geçen (Taha 20/39; Kasas 28/7) "yemm" 
kelimesinden anlaşılan bu nehirdir. 

Kaynaklarda büyüklüğü sebebiyle "bahr" 
(deniz) olarak da anılan Nil İslam literatü
ründe önemli bir yer tutar ve bunun bü
yük bir kısmını coğrafya- tarih kitaplarıyla 
seyahatnameler ve bu bölgedeki idare -ver
gi sistemi üzerine yazılmış eserler oluştu
rur. İslam coğrafya literatüründe Nil hak
kında 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 da
ha çok Batlamyus ve Strabon'un kitapları 
gibi Grekçe eseriere dayanmakta ve efsa
nevl bir mahiyet arzetmektedir. Batlam
yus'un Nil'in kaynağının Cebelikamer oldu
ğu yolundaki rivayeti İslam aleminde XIX. 
yüzyılın ikinci yarısına, Nil'in gerçek kay
naklarının bulunmasına kadar geçerliliğini 
korumuştur. İlk defa Batlamyus'un Coğ
rafya'sından Muhammed b. Musa ei-Ha
rizml'nin naklettiği bu rivayete göre sular 
öncelikle, Ekvator'un güneyinde yer alan 
Cebelikamer'deki küçük nehirler vasıtasıy
la birkaç gölde toplanmakta ve bunlar da
ha sonra Nil'in kaynağını oluşturmaktadır 
(Şüretü'l-art, s. 106-109) . Bu bilgi pek çok 
İslam coğrafyacısı tarafından tekrar edil
miştir (İbn Havkal, s. 148- 1 49; Şerif el-idfı
sl, I, 32-33). N ve V. (X-Xl.) yüzyıllarda müs
lümanların askeri seferler, tüccar ve sey
yahlar aracılığıyla Batı Afrika hakkında bil
gi edinmelerinin ardından bazı müslüman 
müellifler Nil nehrinin kaynağını yanlışlık
la Senegal ve Nüer nehirleri şeklinde gös
termişlerdir (ibnü'l-Fakih, s. 64; Bekrl, I, 
229) . Bu arada Mısır'ın faziletiyle ilgili kitap
lardaki efsanevl bilgiler de kullanılmıştır. 

Bu tür eserlerde nehrin kutsal olduğu ve 


