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yýf olduðu hususu ortaya konulmaya çalý-
þýlmaktadýr. Eser cisimlerin yaratýlmýþ ol-
duðu, kevnlerin (arazlar) ispatý, Allah’ýn var-
lýðýnýn ispatý, ma‘dûmun varlýðýnýn olup ol-
madýðý, Allah’ýn mevcud, âlim, kadir, müd-
rik ve mürîd oluþu, kelâm gibi zâtý ile kaim
olmayan bazý zâit sýfatlarla nitelenmesi,
evliya için kerametin cevazý, fenâ ve iade
þeklinde on altý meseleden oluþmaktadýr.

Takýyyüddin en-Necrânî, Mu‘tezile’nin
büyük kelâmcýlarýndan sayýlmamakla be-
raber kaleme aldýðý eserle, Kadî Abdülceb-
bâr’dan sonra Mu‘tezile’nin kendine özgü
baðýmsýz bir ekol olmaktan çýkýp Zeydiy-
ye içinde kaybolduðu iddialarýna karþý bu
mezhebin varlýðýný VII. (XIII.) yüzyýl gibi ol-
dukça geç bir döneme kadar devam ettir-
diðini belgelemesi (Elshahed, s. 2), ayrýca
baþka kaynaklarda bulunmayan iki önemli
hususu ortaya koymasý açýsýndan ön plana
çýkmaktadýr. Bunlardan biri bilginin kay-
naðý ve oluþma süreci yerine bilginin oluþ-
ma þartlarý üzerinde durmasýdýr (Taþcý, s.
139-170). Batý felsefesinde aþkýn bilgi te-
orisi olarak adlandýrýlan bu yöntemi ilk de-
fa Kant’ýn ortaya koyduðu görüþü hâkim-
dir. Halbuki Kant’tan çok önce bu teorinin
Necrânî tarafýndan dile getirildiði görül-
mektedir (a.g.e., s. 139-156). Ýkinci husus,
Bâkýllânî’den itibaren baþlayan, delilin but-
lâný ile medlûlün de butlânýnýn gerekip ge-
rekmeyeceði (in‘ikâsü’l-edille) tartýþmala-
rýna katýlarak bir þeyin varlýðýný ispat eden
delilin bulunmamasýnýn onun yokluðuna
delil gösterilemeyeceðini savunmasýdýr.
Necrânî, bu yöntemin Ebû Hâþim el-Cüb-
bâî ve Kadî Abdülcebbâr gibi Mu‘tezile ke-
lâmcýlarý tarafýndan kullanýlarak Allah’ýn
dünyada da âhirette de görülemeyeceði-
ni ileri sürülmesine karþý çýkmakta (el-Kâ-
mil fi’l-istiš½âß, s. 323-325) ve bunun, kar-
þý tarafý zor durumda býrakmak amacýyla
uygulanan dolaylý bir delil getirme yönte-
mi olduðunu kabul etmektedir (Elshahed,
s. 212-213). Seyyid Muhammed eþ-Þâhid,
Necrânî’nin bilgi teorisinde metafiziðin iç
tecrübe ile anlaþýlmasý konusunda Alman-
ca bir çalýþma yapmýþ, Özcan Taþcý da Nec-
rânî hakkýnda bir doktora tezi hazýrlamýþ-
týr (bk. bibl.).
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ve eðlence arkadaþý.˜ ™

Sözlükte “kadeh arkadaþý, dost” anlamý-
na gelen nedîm kelimesi nüktedan kiþiliði,
bilgisi ve çeþitli mârifetleriyle hükümda-
ra arkadaþlýk eden kiþileri ifade eder. Bu
anlamda ayrýca mücâlis ve musâhib de
kullanýlýr. Osmanlýlar daha çok musâhib
kelimesini tercih etmekle beraber bazý kay-
naklarda nedime de rastlanmaktadýr (bk.
MUSÂHÝB). Nedim kelimesinin, Cezîme el-
Ebraþ’ýn darbýmesel olmuþ (Ebû Mansur
es-Seâlibî, ¡imârü’l-šulûb, s. 182-183) iki
nedimi Mâlik ve Âkil’i katlettikten sonra
duyduðu piþmanlýktan geldiði söylenir (Ab-
dülkadir el-Baðdâdî, IV, 304) Ýbn Habîb’in
verdiði bilgilerden Câhiliye döneminde Ku-
reyþ’in ileri gelenlerinin birer nedimi oldu-
ðu anlaþýlmaktadýr (el-Mu¼abber, s. 173).
Bir kabile mensuplarýyla yakýn arkadaþlýk
kuran baþka kabileden biri onlarýn nedi-
mi sayýlýrdý. Nuaym b. Mes‘ûd, Câhiliye’de
Benî Kurayza’nýn nedimi idi (Ýbn Hiþâm,
III-IV, 229).

Saraylarda görevli nedimler iþret mec-
lislerinde hükümdara eþlik eder, þarký veya
þiir söyleyerek, nükte yaparak onu eðlen-
dirirlerdi. “Münâdeme” kelimesi bu tür
eðlenceler için kullanýlýrdý. Câhiz et-Tâc

lýn yaný sýra vahye baðlý kalmanýn gereði
üzerinde ýsrarla durmuþtur (el-Kâmil fi’l-is-
tiš½âß, s. 274, 283). Allah’ýn varlýðýný ispat et-
mek için cisimlerin yaratýlmýþ (hâdis) oldu-
ðunu kanýtlamaya çalýþmýþ, Allah’a nisbet
edilebilecek sýfatlarý tevhid ve adalet çer-
çevesinde temellendirmiþ, bazý Mu‘tezile
kelâmcýlarýnýn ileri sürdüðü “ma‘dûmun þey
olduðu” ve bir kýsým Ehl-i sünnet kelâmcý-
larýnýn iddia ettiði “mevcudun mâlûm ol-
duðu” fikirlerini reddetmiþ, böyle bir þeyi
kabul etmenin, hem Eflâtun’un ideleri gi-
bi birbirinin sebebi olan sonsuz sayýda so-
mut varlýðýn mevcudiyetini benimsemek,
hem de kadir-i mutlak ve fâil-i muhtâr olan
bir yaratýcýnýn varlýðýný iptal etmek anla-
mýna geleceðini söylemiþtir. Ayrýca yarat-
ma fiilini icat ve oluþ diye düalist bir ka-
raktere büründüren anlayýþý kabul etme-
miþtir. Zira Necrânî’ye göre icat etme ve
oluþ ayný anlama gelmekte olup yaratma-
da düalist yapý söz konusu deðildir (a.g.e.,
s. 82, 112, 185). Necrânî, filozoflarýn sudûr
nazariyesini hatýrlattýðý için Nazzâm’ýn ‘‘i‘ti-
mâd’’ ve Eflâtun’un idelerini çaðrýþtýrdýðý
için Ebû Hâþim el-Cübbâî’nin ‘‘ahvâl’’ teo-
risini de reddetmiþtir (a.g.e., s. 115-125).
Öte yandan Ebû Hâþim el-Cübbâî ve Kadî
Abdülcebbâr’ýn görüþlerinin aksine evliya-
dan kerametin zuhur etmesinin aklen ve
naklen mümkün olduðunu belirtmiþ (a.g.e.,
s. 354-376), dünya hayatýnýn son bulacaðý-
ný, aklî ve naklî delillerin gereði olarak tek-
rar diriliþin (iade) gerçekleþeceðini ispata
çalýþmýþtýr (a.g.e., s. 377-436). Necrânî, Al-
lah’ýn varlýðýný ve sýfatlarýný merkeze ko-
yan yaklaþýmý, “nefyü’d-delâle”yi delil say-
mayan yöntemi (aþ.bk.) ve evliya için ke-
rameti câiz gören düþünceleriyle büyük
oranda Ehl-i sünnet’e yaklaþmýþtýr.

Necrânî’nin bilinen tek eseri el-Kâmil
fi’l-istiš½âß fî mâ bele³anâ min kelâ-
mi’l-šudemâß olup günümüze ulaþan ye-
gâne nüshasý Hollanda Leiden Üniversitesi
Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (nr. 1516). Ki-
tap bir mukaddime, müellifle Ebû Hâþim
ve taraftarlarý arasýnda tartýþmalý mese-
leleri konu edinen on altý bölümden (bab)
oluþmaktadýr. Mukaddimede önceki Mu‘-
tezile âlimlerinin kaleme aldýklarý eserlerle
Ýslâm’ýn yüceltilmesine büyük katkýda bu-
lunduklarýný, ancak bu çalýþmalarda belli
bir düzen ve sistemin gözetilmediðini, ken-
disinin bu eksiði gidermek için bu eseri
yazdýðýný kaydetmektedir. Kitapta görüþ
farklýlýðý bulunan meselelerde ihtilâf nok-
talarý, bulunmayan konularda ise yöntem
farklýlýklarý dile getirilmekte, kendi görüþ
ve yönteminin doðru, Ebû Hâþim ile onu
takip edenlerin görüþ ve yöntemlerinin za-
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Nedimler göreve baþlamadan önce özel
eðitim alýrlardý. Bu eðitim sýrasýnda kendi-
lerine huzurda nasýl davranacaklarý öðre-
tilir, özellikle sultana bir uyarýda bulunmak
gerekirse bunu doðrudan deðil geçmiþ
hükümdarlardan örnekler vererek yapma-
larý söylenirdi. Nedimlerin kýyafetleri za-
mana ve diðer þartlara göre farklýlýk taþýr-
dý. Hilâl es-Sâbî genel olarak münâdeme
kýyafetinin altýn iþlemeli sarýk, iç elbisesi,
“mübettana” denilen bir tür üst elbisesi ve
önü açýk cübbeden oluþtuðunu söyler, ay-
rýca süslerle güzel kokudan bahseder (Rü-
sûmü dâri’l-Åilâfe, s. 96). Ýbnü’n-Nedîm el-
Fihrist’te (s. 157 vd.) nedimlerle ilgili âdâb,
usul ve menkýbeleri ihtiva eden eserler
için bir bölüm ayýrmýþtýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Ýbn Hiþâm, es-Sîre 2, III-IV, 229; Ýbn Habîb, el-
Mu¼abber, s. 173 vd.; Câhiz, et-Tâc fî aÅlâši’l-
mülûk (nþr. Ahmed Zeki Paþa), Kahire 1332/1914,
s. 21, 22, 23, 24, 25-26, 27, 28, 29, 30, 31 vd.,
41 vd., 71 vd.; Mes‘ûdî, Mürûcü’×-×eheb (nþr. Yû-
suf Es‘ad Dâgýr), Kum 1984, I, 267 vd.; Ýbnü’n-Ne-
dîm, el-Fihrist (Teceddüd), s. 157 vd.; Ebû Man-
sûr es-Seâlibî, ¡imârü’l-šulûb (nþr. M. Ebü’l-Fazl
Ýbrâhim), Kahire 1985, s. 182-183; a.mlf., Âdâ-
bü’l-mülûk (nþr. Celîl el-Atýyye), Beyrut 1990, s.
146 vd.; Ali b. Rezîn el-Kâtib, Âdâbü’l-mülûk (nþr.
Celîl el-Atýyye), Beyrut 2001, s. 114 vd.; Hilâl b.
Muhassin es-Sâbî, Rüsûmü dâri’l-Åilâfe (nþr. Mî-
hâîl Avvâd), Beyrut 1406/1986, s. 96; Keykâvus
b. Ýskender, Kabusname (trc. Mercimek Ahmet,
nþr. Orhan Þaik Gökyay), Ýstanbul 1974, s. 270-
274; Nizâmülmülk, Siyâsetnâme (nþr. Mehmet
Altay Köymen), Ankara 1999, s. 64-65, metin, s.
94-96; Râvendî, Râhatü’s-sudûr (Ateþ), II, 374
vd.; Nüveyrî, Nihâyetü’l-ereb, VI, 146 vd.; Koçi
Bey, Risâle, Ýstanbul 1303, s. 31; Abdülkadir el-
Baðdâdî, ƒizânetü’l-edeb, IV, 304; M. Manazir
Ahsan, Social Life Under the Abbasids, London
1979, s. 56; Pakalýn, II, 583, 667; J. Sadan, “Na-
dým”, EI 2 (Ýng.), VII, 849-852; Nebi Bozkurt, “Eð-
lence”, DÝA, X, 485.

ÿNebi Bozkurt

– —
NEDÎM
( �
�� )

(ö. 1143/1730)

Divan þiirinde
kendi adýyla anýlan

bir tarz ortaya koyan þair.˜ ™

Ýstanbul’da muhtemelen 1092 (1681)
yýlýnda doðdu. Adý Ahmed’dir. Babasý, Sul-
tan Ýbrâhim devri kazaskerlerinden Mer-
zifonlu Mustafa Muslihüddin Efendi’nin
oðlu Kadý Mehmed Efendi, annesi, Ýstan-
bul’un fethinden itibaren devlet hizmetin-
de bulunan Karaçelebizâdeler ailesinden
Sâliha Hatun’dur. Dedesi bazý çirkin lakap-
larý yüzünden Mülakkab Mustafa Efendi
diye tanýndýðý için Nedîm’den de zaman

zaman Mülakkabzâde diye bahsedilmiþtir
(Ali Canip, TM, I [1925], s. 174). Aile çev-
resinde iyi bir eðitim gördü. Dönemin kla-
sik ilimleri yanýnda Arapça ve Farsça öð-
rendi. Tahsilini tamamladýktan sonra Þey-
hülislâm Ebezâde Abdullah Efendi’nin de
bulunduðu bir heyet tarafýndan yapýlan
imtihanda hariç medresesi müderrisliði-
ni elde etti. III. Ahmed döneminin (1703-
1730) baþlarýnda þiirleriyle tanýnmaya baþ-
layan Nedîm daha sonraki yýllarda bazý
devlet adamlarýnýn yakýn çevresine girdi,
kendilerine kasideler sunarak dostlukla-
rýný kazandý. Özellikle Lâle Devri’nin ünlü
veziri Nevþehirli Damad Ýbrâhim Paþa’nýn
hemen her faaliyeti için devrin diðer þa-
irleri gibi Nedîm de kýta ve kasideler yaz-
dý; paþa da kendisini daima gözetip kol-
ladý. Kütüphanesinin hâfýz-ý kütüblüðü-
nü yaptýðý Ýbrâhim Paþa tarafýndan kuru-
lan tercüme heyetlerinde görev alan Ne-
dîm meslek hayatýnda da çabuk ilerledi,
1138’de (1726) hariç medresesi müderris-
liðinden Mahmud Paþa Mahkemesi nâib-
liðine getirildi. 1139’da (1727) Molla Kýrî-
mî Medresesi’nde, 1140’ta (1728) Niþancý
Paþa-yý Atîk Medresesi’nde görev yaptý.
Bir yýl sonra Sahn-ý Semân medreseleri
müderrisliðine yükseldi (Râmiz ve Âdâb-ý
Zurafâ’sý, s. 276). Lâle Devri’yle birlikte Ne-
dîm’in de sonunu hazýrlayan Patrona Ha-
lil Ýsyaný patlak verdiðinde Sekban Ali Pa-
þa Medresesi’nde müderristi.

Nedîm’in ölüm sebebi hakkýnda deðiþik
rivayetler vardýr. Hem yaratýlýþtan hassas
olmasý hem de ailede yaþanan olaylar onun
üzerinde sürekli korku hali (illet-i vehîme) bý-
rakmýþtýr. Dedesi Mülakkab Mustafa Mus-
lihuddin Efendi’nin linç edilmek suretiyle
öldürülmesi aileyi derinden sarsmýþtý (Av-
þar, sy. 12 [2002], s. 156). Kaynaklarda þai-
rin, Patrona Halil Ýsyaný’ný takip eden gün-
lerde “illet-i vehîme”den veya içkiye düþkün-
lüðü ve afyon kullanmasý yüzünden titre-
me hastalýðýndan öldüðüne dair bilgiler yer
alýr (Ali Canip, TM, I [1925], s. 181). Müsta-
kimzâde Süleyman Sâdeddin ise Nedîm’in
ihtilâl esnasýnda korkudan evinin damýna
çýktýðýný ve oradan düþerek öldüðünü söy-
ler (Mecelletü’n-ni½âb, Süleymaniye Ktp.,
Hâlet Efendi, nr. 628, vr. 421a). Herhalde
Nedîm’in isyan sýrasýnda yaþadýðý ruh ha-
li onu ölüme götürmüþtür (Avþar, sy. 12
[2002], s. 158). Ali Canip Yöntem’in bulup
yayýmladýðý (TTK Bildiriler, III [1948], s.
109-121), Nedîm’in terekesine dair kas-
sam hücceti sûreti 15 Rebîülâhir 1143’te
(28 Ekim 1730) düzenlendiðine göre þair
bu tarihten önce ölmüþtür. Kabri Üsküdar
Karacaahmet Mezarlýðý’nýn Miskinler Tek-
kesi kýsmýndadýr.

fî aÅlâši’l-mülûk adlý eserinde (s. 23, 24,
25-26), eski Ýran saray teþkilâtýnýn etki-
siyle Emevî ve Abbâsîler’de de görülen
nedimlerin görev ve hizmetleri konusun-
daki ilk esaslarý Sâsânî hükümdarlarýndan
Erdeþîr b. Bâbek’in koyduðunu söyler. Es-
ki Ahid’de sözü edilen Ýran sarayýndaki iç-
kili eðlenceler ve memurlarýn uymak zo-
runda olduðu kurallar da (Ester, 1/5-7) mü-
nâdeme ile ilgili olmalýdýr. Câhiz’e göre ne-
dimler büyük mûsiki üstatlarý, bilgi ve þe-
ref ehli sohbet arkadaþlarý, ayrýca komik-
lik yapanlar, oyuncu, çalgýcý ve okuyucular
olmak üzere üç tabakaya ayrýlýr. Bazý hü-
kümdarlarýn nedimleriyle aralarýnda per-
de bulunurdu. Hükümdarýn isteðine göre
hünerini gösteren nedimler, “sâhibü’s-sitâ-
re”nin iþaretiyle bunu belli bir düzen içinde
ve en uygun zamanda yapardý. Ýbrâhim el-
Mevsýlî, Ýbn Câmi‘ ve Zelzel gibi mûsiki üs-
tatlarý nedimlerin birinci tabakasýnda yer
alýrken Amr el-Gazzâl ve Ýshak Bersûmâ
ikinci tabakadan sayýlýrdý. Her tabakadaki
müzisyenlerin repertuvarlarý farklý olurdu.
Ýshak Bersûmâ, kendisinden Ýbn Câmi‘e
ait bir þarký istenince onu ancak birinci ta-
bakaya yükseltildiði takdirde icra edebile-
ceðini söylemiþ ve isteði yerine getirilmiþ-
tir (a.g.e., s. 41). II. Yezîd’in nedimler ara-
sýndaki derecelendirmeyi kaldýrmasýna rað-
men Abbâsî sarayýnda buna uyulmuþtur.
Nedimlik sadece þiir ve mûsiki ile alâkalý
deðildi. Bunlar arasýnda deðiþik dallarda
ilim ve kültür sahibi olanlar da bulunurdu.
Behlûl-i Dânâ ve Belâzürî’nin de nedimlik
yaptýðý nakledilir.

Nedimlik Selçuklular’da ve diðer Ýslâm
devletlerinde devam etmiþtir. Nizâmül-
mülk, Râvendî ve bir rivayete göre kendisi
de Gazneli Sultaný Mevdûd b. Mes‘ûd’un
nedimi olan Keykâvus b. Ýskender nedim-
lerde aranan özellikler ve onlarýn görevle-
ri hakkýnda bilgi vermektedir. Nedimler
görgülü, faziletli, sýr tutan, iyi ahlâklý, gü-
zel giyinen, güler yüzlü, kültürlü ve bilhas-
sa güzel yazý yazan, þiir, týp, astroloji, içe-
cekler, oyunlar, eðlence meclisleri, av, çev-
gân, güreþ gibi konularda bilgi sahibi, ye-
rine göre ciddi, yerine göre nüktedan ve
þakacý, ayrýca bir tehlike anýnda kendileri-
ni hükümdara siper etmekten çekinmeye-
cek kadar cesur olmalýdýr. Sultanla en cid-
di konularý konuþabilen nedimler yeri gel-
diðinde hikmetli sözlerle onlarý düþündü-
rür, bazan da þarkýlarla, þiirlerle coþtu-
rurlardý. Sultanla satranç oynar, üzüntü-
lerini gidermeye çalýþýrlardý. Bazý hüküm-
darlar nedimlerine büyük iltifatlarda bu-
lunmuþ, onlara deðerli hediyeler vermiþ-
tir.


