
tecrübesini arttırmak için Şam'a giderek 
bir süre orada kaldı. Dini ilimle.rde. özel
likle de fıkıh. usul ve Arap dili gramerin
de kendini yetiştirerek yaşadığı dönem
de Hanbeli mezhebinin en önde gelen 

şahsiyetlerinden biri oldu. ilminin yanı sı
ra ahlak ve yaşayışıyla da toplumun say
gısını kazanan İbnü 'n-Neccar Hanbeli ka
dılkudatı olarak tayin edildi. Böylece yar
gı, öğretim ve fetva işlerinde babasının 

yerini aldı. 955'te ( 1548) hacca gitti. İb
nü'l-İmad. İbnü'l-Gazzl ve İbn Şattl gibi 
müellifler. İbnü'n-Neccar' ın 980 (1572) 
yılı civarında vefat ettiğini söylemektey
se de onun arkadaşı Abdülkadir b. Mu

hammed el-Cezlrl'nin Dürerü 'l-ferô'idi '1-
muna??ama adlı eserine atıfta . bulunan 

İbn Humeyd (es-Süf:ıubü'l-vabile,ıı, 856) 
ölüm tarihini 18 S afer 972 (25 Eylül 1564) 
olarak vermektedir. Cenaze namazını oğ

lu Muvaffakuddin Ezher Camii'nde kıldır
dıktan sonra vasiyeti üzerine Kahire'deki 
Türbetülmücavirln 'de Şemseddin el-Al
kaml'nin kabri civarında. Zeynüddin el
lrakl'nin mezarına yakın bir yere defne

dildi. 

Ders arkadaşı Abdülkadir el-Cezlrl. Şe
habeddin eş-Şüveykl'nin Medine 'de ve 
onun öğrencisi Musa el-Hacdıvl'nin Şam'

da vefatından sonra İslam dünyasında İ b-

lbnü'n·Neccar eı·Fütühi'nin Mul]taşarü 't· Ta/:ırir adlı ese· 
ri nin son sayfası (Chester Beatty Libraıy, nr. 3292/6) 

nü'n-Neccar'dan daha büyük bir Hanbeli 
alimi kalmadığın ı belirtmekte (a.g.e., ll , 
855 ), Abdülvehhab eş-Şa'ranl ise vefatıy
la birlikte Mısır'da Hanbeli mezhebinin de 
söndüğü söylenen İbnü'n-Neccar'Ia kırk 
yıla yakın dostluğu bulunduğunu ve onun 
kadar edepli bir kişi görmediğini kaydet
mektedir (Kemaleddin el-Gazzl, s. ı 4 ı -

142) 

Eserleri. 1. Müntehe'1-irôdôt fi cem'i'1-
Mu~ni' ma'a't-Ten~ilJ. ve ziyôdôt (1-111, 

Beyrut, t s. JAlemü' l-kütübJ, BuhGtl'nin şe r
hiyl e birl ikte) . Müellifin Şam'da iken yaz
dığı bu kitap, Muvaffakuddin İbn Kuda
me'nin çok rağbet gören e1 -Mu~ni'i ile 
Ali b. Süleyman el-Merdavl'nin et-Ten~i

f:ıu'1-müşbi' fi ta]J.riri a]J.kômi'1-Mu~ni' 
adlı eserlerine bazı eklemelerde bulunu
lup çıkarmalar yapılmak suretiyle hazır
lanmıştır. Bizzat müellifi tarafından Me
'unetü ü1i'n-nühô 'a1e '1-Müntehô adıy
la şerhedilen eser üzerine başka birçok 
şerh ve haşiye yazılmıştır (Abdullah b. Ali 
es-Sü bey'T, s. 298) . Bunlar arasında BuhG
tl'nin De~ö.'i]fu ü1i 'n-nühô 1i-Ş er]J.i'1-
Müntehô (Şerf:ıu Müntehe'l-iradat) adlı 
şerhiyle(l-111 , Beyrut, t s. !A iemü' l-kütübl; 
1- IV, Kah i re 13 ı 9- I 320 IKeşşa{ü '1-!cına'ı n 
kenarında i) İrşôdü üli'n-nühô li-De~ö.'i
]fı '1-Müntehô adlı haşiyesi en meşhurla-

. rındandır. Ayrıca Mer'T b. Yusuf. Münte
he'1-irôdôt ile Haccav'i'nin e1-İ~nô'ını 
Gö.yetü'1-müntehô fi'1-cem' beyne'1-
İ}fnô' ve'l-Müntehô adıyla bir araya ge
tirmiştir (nşr. M . CemTI eş-Şattl- M. Zü
heyreş-Şavlş, 1-111, Dımaşk 1378). Hanbe
ll mezhebinin müteahhir alimlerinin çok 
itibar ettikleri. fıkıh dersleri ve fetvaları 
için el kitabı olarak kullandıkları Münte
h e'1-irôdat daha sonraki Hanbeli litera
türünü de etkilemiştir. Mesela Mer'l b. 
Yusufun Delilü 'Hô1ib 1i-ney1i'1-metô-
1ib adlı eseri (nşr. Abdullah Ömer el-BarG
dl, Beyrut 1985) adeta Müntehe'1-irô
dôt'ın bir muhtasarı gibidir. 2. e1-Mu]J.
teberü '1-mübteker şerf:ıu '1-Mul]taşar 

(Şerf:ıu'l-Kevkebi 'l-münir). İbnü'n-Neccar. 
Merdavl'nin Hanbeli mezhebinin temel 
usul kaynaklarından biri olan Ta]J.rirü'1-
men]fü1 fi tehg,ibi 'ilmi'l-uş0.1 adlı eseri
ni Mul]taşarü 't-Ta]J.rir ( el-Kevkebü '1-mü
nir) adıyla ihtisar etmiş (Chester Beatty 
Library, nr. 3292/6 Jmüellifhattıj).ardın

dan bu muhtasara e1-Mu]J.teberü'1-müb
teker şer]J.u'1-Mul]taşar ismiyle bir şerh 
yazmıştır. Şerhi Muhammed Hamid el
Fıkl yayımlamışsa da (Kah i re ı 372/ 1953) 
bu neşir eksik bir nüshadan yapıldığı için 
orüinal metnin ancak üçte biri kadardır. 
Daha sonra Muhammed ez-Zühayllve Ne

zih Hammad, çeşitli nüshalarıyla karşılaş-

iBNÜ'n-NEDIM 

tırmak suretiyle şerh in tamamının ilmi 
neşrini yapmışlardır (1-IV, Dımaşk 1400-
1402/ 1980- ı 982) ibnü'n-Neccar'ın kütüp
hane kayıtlarında Arapça gramerine ve 
Kur 'an tecvidine dair bazı küçük risale

lerine de rastlanmaktadır (Süleymaniye 
Ktp. , Esad Efend i , nr. 363, vr. 16-29). 
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L (bk. NECCAR, Hüseyin b. Muhammed). _ı 
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İBNÜ'n-NEDiM 
(~...Wl .:,-!1 ) 

Ebü'l-Ferec Muhammed 
b. Ebf Ya'küb İshak 

b. Muhammed b. İshak en-Nedfm 
(ö. 385/995 [?]) 

Arap bibliyografya alimi, 
el-Fihrist adlı eserin müellifi. 

_j 

Hayatına dair yeterli bilgi yoktur. Bağ

dat'ta yaşadığı ve orada öldüğü biliniyor

sa da doğum tarihi kesin olarak belli de
ğildir. e1-Fihrist'te (s. 330), Hariclfukaha
sından olan dostu Serdal'den söz eder
ken onu 340'ta (951) gördüğünü ve ki
taplarının listesini aldığını belirtir. Anılan 

tarihte bu alim le tanışıp dostluk kuracak 
kadar olgun bir yaşta olduğuna göre 320 
(932) yılı civarında doğduğu söylenebilir. 
Ailesi hakkında bilgi bulunmadığı gibi ib
nü'n-Nedlm künyesini alış sebebi de tar

tışmalıdır. Kendisinin, babasının veya de-
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delerinden birinin nedim olmasından do
layı bu künyeyi aldığı konusunda farklı gö
rüşler ileri sürülmüştür. Babası gibi ib
nü'n-Nedlm de "varrak" idi. "Viraka" (ki
tap istinsah edip ciltlemek, kitap ti careti 
yapmak) mesleğini babasından öğrenmiş. 
bu sayede devrin ilim. kültür ve sanat 
çevreleriyle ilişki kurma. değişik konular
da pek çok kitap tanıma imkanına kavuş
muştur. el-Fihrist'te çeşitli dinler. mez
hepler, ilimler ve sanatlar hakkında bilgi 
verirken, bu alanlarda yazılmış eserleri ve 
bunların muhtevalarını tanıtırken adeta 
her alanın uzmanı gibi sağlam bilgiler ak
tarmasından çok yönlü ve esaslı bir tah
sil gördüğü belli olmaktadır. Yazı. dil. ede
biyat, hadis. fıkıh, felsefe. mantık ve He
lenistik dönem ilim ve kültürleriyle ilgili 
geniş bilgisini hocaları arasında yer alan 
Ebu Said es-Sayrafi. Ebü'I-Ferec el-isfa
hanl, Ysa b. Ali. EbQ Abdullah ei-Merzü
banl, İbnü'I-Hammar. İbn Kirnlb ve Ebu 
Süleyman es-Sicistanl gibi alimiere borç
ludur. 

el-Fihrist'te yer alan bilgilerden (s. 
227) İbnü'n-Nedlm ' in bir süre Musul'da 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Gustav Flü
gel. eserin bir başka yerindeki ifadeden 
(s. 490) onun istanbı..il'u ziyaret ettiği ve 
Ayasofya'yı gördüğü sonucunu çıkarıyor
sa da (neşredenin girişi. i , XIV) bu husus. 
Bağdat'ta hıristiyanların oturduğu ve 

ibnü'n·Nedim'in ef·Fihrist adlı eserinin besinci makalesi· 

nin ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa , nr. 1934) 
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"DarürrQm" denilen mahalleyi istanbul, 
"el-biya'" kelimesini de Ayasofya Kilisesi 
şeklinde yorumlamaktan kaynaklanan bir 
yanılgıdır (Muhammed YOn us ei-Hüseynl, 
Xl/1 1-121193 1 ı. s. 681-683). İbnü 'n -Ne
dlm'in vefat tarihi de kesin olarak bilin
memektedir. İbnü'n-Neccar Tô.ril].u Bag
dô.d zeylinde 20 Şaban 385'te (19 Eylül 
995), Makrizi ise 20 Şaban 380'de (12 Ka
sım 990) öldüğünü bildirirken İbn Hacer. 
E bO Tahir el-Kerhl'den naklen 438 ( 1046-
47) tarihini verir; fakat bu bilginin doğru 
olmadığını da belirtir. İbn Hacer' e göre bu 
tarihe kadar yaşamış olsaydı aynı dönem
de yetişen İbn Sina, İhvan-ı Safa. BlrGnl 
gibi filozof ve bilginiere eserinde yer ver
mesi gerekirdi. Sonuç olarak İbn Hacer 
onun 388'de (998) vefat ettiği kanaatine 
varır (Lisanü'L-fvllzan, V, 72) . Ancak İb
nü'n-Nedlm'in ölüm tarihiyle ilgili yukarı
daki rivayetlerden ilkini tercih etmek da
ha isabetli görünmektedir. 385 (995) yı
lından sonra ölen bazı alimierin biyogra
filerine eserde yer verilmiş olması mese
lesine gelince bunların el -Fihrist'e son
radan eklendiği kabul edilmektedir. Ni
tekim müellifin kendisi . eserinde görüle
bilecek bazı eksikliklerin sonradan okuyu
cular tarafından tamamlanmasını iste
miştir (el-Fihrist, s. 274). 

İbnü'n-Nedlm'in bazı Sünni alimlerin
den söz ederken "Haşviyye'dendir" ifade
sini kullanması, Ebü'I-Hasan ei-Eş'arl'yi 
Cebriyye'den sayması (a.g.e., s. 257), ho
ca ve dostları arasında İsmaill ve Mu'te" 
zilller'in bulunması gibi hususlar sebep 
gösterilerek onun Şii- Mu'tezill olduğu ka
bul edilmektedir. Ancak "Haşviyye'den
dir" şeklindeki iddiası (a.g.e., s. 255) İbn 
Küliab gibi nadir kişilerle ilgili olup bütün 
Sünni ulemayı aynı kategoride saydığı 
anlamına gelmez. Eş'arl'ye "Cebriyye" (ei
Mücbire) başlığı altında yer vermesi de 
(a.g.e., s. 257) İbnü'n-Nedlm'in Şii olduğu
nu göstermeye yetmez. Esasen müellif. 
bu başlık altında daha çok Eş' ari'nin Mu'
tezile'den ayrılışını halkın huzu~unda na
sıl açıkladığı konusu üzerinde durur. Bu
nunla birlikte onun ılımlı bir Şii sayıldığı
nı ortaya koyan daha güçlü deliller bulun
maktadır. ilim ve kültür çevresini oluş
turan kimseler de genellikle Mu'tezile 
kelamcıları ile Farabi okulundan yetişen 
mantıkçılardı. 

İbnü'n-Nedlm'in 377 (987) yılında ka
leme aldığı, Fihristü 'l-kütüb, Fihristü'l
'uW.m ve Fihristü '1- 'ulemô.' adlarıyla da 
bilinen. fakat kısaca el-Fihrist diye tanı
nan kitabı İslam dünyasında bibliyogra
fik eserler türünün ilkidir. Zamanla kay-

bolmuş pek çok eserin adı, konusu ve mü
ellifi hakkındaki bilgiler sadece bu eser 
sayesinde günümüze ulaşabilmiştir. Bu
na rağmen İbn Hacer ei-Askalanl'nin İb
nü'n-Nedlm hakkındaki oldukça menfi 
görüşlerinden de anlaşılacağı üzere (Li

sanü'L-fvllzan, V. 72-73), muhtemelen Şii 
ve Mu'tezill olduğu şeklindeki yaygın ka
naat sebebiyle tarih ve tabakat yazarla
rının büyük çoğunluğu müellif ve eserini 
tamamen ihmal etmiş. bazısı da birkaç 
satırla anmıştır. 

İslam'ın altın çağı olarak kabul edilen ilk 
dört asırda dini. fikri ve ilmi alanlarda ya
zılmış Arapça telif eserlerle tercümeler 
ve bunların müellifleri hakkında verdiği 
bilgilerle ilim dünyasına ışık tutan el-Fih
rist "makale" adını taşıyan on bölümden 
oluşmakta ve her bölüm "fen" ~aşlığıyla 
alt bölümlere ayrılmaktadır. Birinci bö
lüm çeşitli milletierin konuştuğu diller, 
kullandığı yazılar ve bunların özellikleri
nin yanı sıra mukaddes kitaplar. Kur'an-ı 
Kerim. kıraat ilmi ve kurralara ayrılmış
tır. İkinci bölüm dil ve gramer hakkında 
olup Arap nahvinin teşekkülü. Küfe ve 
Basra dil okullarında nahiv ilminin geliş
mesi gibi konularla ilgili bilgiler içermek
tedir. Üçüncü bölümde tarih, siyer, ensab 
alimleri ve bunların eserleriyle katipler. 
divanlar. n edi mler. mGsikişinaslar tanıtıl
makta ve eğlenceye dair konulara yer ve
rilmektedir. Dördüncü bölüm şiir ve şair
ler. beşinci bölüm kelam ve İslam'da ke
lam akımları hakkındadır. Altıncı bölüm 
fıkha ve fıkhl mezheplere ayrılmış olup 
eserin en geniş kısmıdır. Yedinci bölüm 
felsefeye ve Eskiçağ'dan intikal eden ilim
lere. sekizinci bölüm sihir, büyü , tılsım, 
illüzyon ve hurafelere ayrılmıştır. Doku
zuncu bölüm Kaldeliler. Sabiller, Manihe
istler. Mezdekiler gibi eski Mezopotamya 
ve Pers din ve kültürlerinin uzantısı ola
rak varlıklarını devam ettiren din, mez
hep ve kültürleri, on uncu bölüm de İlk
çağ'dan itibaren eski kimya alanındaki ça
lışmaları içermektedir. Eserde birinci bö
lüm ün ikinci kısmında yahudi ve hıristi
yan kutsal kitaplarına da temas edilmek
te, yahudi alimlerinden sadece Said el
FeyyGml'ye (Saadia Gaon) yer verilmekte, 
ayrıca bazı hıristiyan din alimleri tanıtıl
maktadır. 

İlim. kültür ve medeniyet tarihi bakı
mından büyük değere sahip olan el-Fih
rist'in ilk ilmi neşrini yapmak üzere Gus
tav Flügel1850'de çalışmaya başlamış, 
onun 1870'te ölümü üzerine Johannes 
Roediger ve August M ueller eksikleri ta
mamlayarak neşri gerçekleştirmişlerdir 



(Leipzig 1871-1872) . Bu çalışma ilkolma
sına rağmen bazı Grekçe ve Latince isim
lerin doğru olarak tesbiti ve çeşitli in
deksleriyle sonraki neşirlerden daha kul
lanışlıdır. Ancak sadece Paris, Viyana ve 
Leiden nüshalarına dayandığı ve el-Fih
rist'ten iktibasta bulunan diğer klasik 
kaynaklarla karşılaştırılmadığı için bunda 
çok sayıda eksik ve okuma hatası mev
cuttur: Hellmut Ritter. yayımladığı bir 
araştırmada (Isi., XVII 11928 ı. s. 15-23) Vi
yana (nr. 33) nüshasının Köprülü Kütüp
hanesi'nden (nr 1134). Viyana National
bibliothek (nr. 34) nüshasının da yine Köp
rülü Kütüphanesi'ndeki başka bir nüsha
dan (n r ı ı 3 5) istinsah edildiğini, Paris 
Bibliotheque Nationale yazmasının (nr 
1400) Köprülü Kütüphanesi'ndeki nüsha
nın (nr. 1134) bir kısmının, Leiden Univer
sitatsbibliothek'tek.i yazmanın ise (nr 20) 
Viyana'dakinin (nr. 34) aynısı olduğunu 
tesbit etmiş . Köprülü Kütüphanesi'ndeki 
nüshanın da (nr ı ı 34) Süleymaniye Kü
tüphanesi'ndek.i nüshadan (Şehid Ali Pa
şa. nr. 1934) istinsah edildiğini ve asıl nüs
hanın bu olduğunu göstermiş. ayrıca bu
radan hareketle Flügel neşrinin birçok 
yanlış ve eksiklik içerd i ğini ortaya koy
muştur. Flügel neşrine esas teşkil eden 
Paris nüshasında daha çok İslami ilim
lere. Leiden nüshasında ise eski mede
niyetler döneminde ortaya çıkan ilimiere 
ağırlık verilmesi, İbnü'n-Nedlm'in bu ki
tabının birbirinden bağımsız iki ayrı eser 
olduğu düşüncesine yol açmıştır. Ancak 
bu nüshaların ikisinin de 377 (987) tari
hini taşıması ve kitabın başlangıcında or
taya konan yöntemin son kısımda da kul
lanılmış olması bu düşüncenin doğru ol
madığını göstermektedir (Muhammed 
YOn us ei-Hüseynl. Xi/11- ı 2 1193 ı ı. s 679) 
Belki de çok eski bir tarihte bu muhteva 
farklılığından dolayı el-Fihrist ikiye ay
rılmış ve bu durum her parçanın ayrı bir 
eser gibi telakkı edilmesine sebep olmuş
tur. Flügel neşrinin sekiz sayfalık bir ila
ve ile birkaç defa tıpkıbasımı yapılmıştır 
(Kahire ı348; Beyrut 1964. ı398/ 1978) . Rı

za Teceddüd, Flügel'in ulaşamadığı nüs
halardan da faydalanmak suretiyle el
Fihrist'i Farsça'ya çevirerek yayımlamış 
(Tahran ı 384/1965). daha sonra da eserin 
Arapça yeni bir neşrini gerçekleştirmiş
tir (Tahran 139 1/197 ı) . Mustafa eş-Şüvey
ml Chester Beatty (Dublin). Süleymaniye 
ve Köprülü kütüphanelerindek.i yazmaları 
esas alarak mevcut basmalarıyla da kar
şılaştırmak suretiyle eserin ilk dört ma
kalesini yeniden yayımlamış (Tu nu s ı 405/ 
ı985). Bayard Dodge ise bir giriş, dipnot 

ve zengin indekSierle birlikte el-Fihrist'i 
İngilizce'ye çevirmiştir (London 1970). 
Flügel ayrıca el-Fihrist'in Mani hakkında
ki kısmını Arapça metin, tercüme ve açık
lamalarıyla birlikte neşretmiştir (Mani 

se ine Lehre und se ine Schri{ten, Leipzig 
1862) İbnü'n-Nedlm, yazı ve yazı malze
mesini konu alan Kitdbü'l-Evşdt ve't
teşbihdt adlı bir eser daha yazdığım söy
lüyorsa da ( ei-Fihrist, s. 17) bunun günü
müze ulaşmadığı anlaşılmaktadır. 
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İBNÜ'n-NEFiS 
(~1.,)!1) 

Ebü'I-Hasen Alaüddin Ali 
b. Ebi 'I-Hazm İbnü ' n-Nefis 

el-Kareşi ed-Dımaşkı 
(ö . 687 / 1288) 

Küçük kan dolaşımını keşfiyle ünlü 
hekim ve düşünür. 

_j 

Dımaşkyakınındaki Kareşiye'de doğdu

ğu için Kareşl. Dımaşk'ta okuyup şöhreti
ni orada kazandığı için de Dımaşkı nisbe
siyle anılır. Ayrıca Kareşi kelimesine baka
rak ailesinin Maveraünnehir'dek.i Karaş 
köyünden geldiği ileri sürülüyorsa da bu 
zayıf bir ihtimal dir. Kendisinden bahseden 
başlıca tabakat kitaplarında İbn Ebü'I
Hazm künyesinin İbn Ebü'I-Haram olarak 
zikredilmesi ve müellif hattı bazı eserle
rinde her iki imiaya birlikte rastlanması, 
nisbesi gibi tam adı hakkında da bazı tar
tışmalara yol açmış. ancak bu karışıklık 
müellifin noktalamadaki basit ihmali
ne hamledilerek bunlardan daha çok İbn 
Ebü'I-Hazm şekli doğru kabul edilmiştir 
(mesela bk. ibn Fazlullah el-Ömer!. IX, 349; 
Yafil, ı v. 207; Zirikll, V. 78) . NGreddin Zen
gl'nin Dımaşk'ta inşa ettirdiği Blmarista
nü'n-NGrl'de tıp tahsil etmiş ve yine aynı 
şehirdeki Dahvariyye Tıp Medresesi'nin 
kurucusu Mühezzebüddin ed-Dahvar'ın 
öğrencisi olmuştur. Dımaşk'ta tahsilini 
tamamlayıp hekimlikte tecrübe ve ün ka
zan dıktan sonra Mısır'a giden İbnü'n-Ne
fıs. Memlük Sultanı 1. Baybars'ın özel he
kimliğine ve devletin Suriye- Mısır hekim
leri başkanlığma getirilmiş. ayrıca muh
temelen, Selahaddin-i EyyQbl'nin 1181'
de inşa ettirdiği Blmaristanü'n-Nasırl'de 
hocalık yaparak aralarında ünlü cerrah 
İbnü'I-İbrl'nin de bulunduğu çok sayıda 
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