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Özet: Bu maqalede, kimi kaynaklarda "lb~u·n-Nedim" [~ı .:;.ı] diye zikredilen en-Nedim [~ı] ve 
onun hicri dördüncü asrın son çeyreğine kadarki zaman diliminin düşünce, edebiyat ve bilim tari
hine ışık tutan ei-Fihrist (.:-,..;Jı] adlı eseri ele alınmıştır. Yaşadığı asır da hesaba kanldığında dört 
yÜZ yıl boyunca hakkında bir şey söylenmemesi için sessizliğin seçildiği en-Nedim (v.380/990), 
acaba neden bu uzun yıllar boyunca, görmezden gelinmiştir? Tüm dinler ve milletler için olduğu 
kadar, Islam kültür tarihinin ilk dört asnna dünya çapında bir ışık tutan ei-Fihrist neden ulema ve 
ildeba tarafından ciddiye alınmadı? Dünya çapında bir evrenselliği yakalayan en-Nedim ve ei
Fihrist'i son asırlarda ilim erbabınca yeniden ilgi odağı haline gelmiştir. Ülkemizde hakkında hemen 
hiç yayın yapılmamış olan bu mileUifve değerli eseri incelenmektedir. Öncelikle en-Nedim'in çokaz 
bilinen hayan ve düşüncesinin ana hatlan literatür tarama ve yorumlama yoluyla tespit edilmeye 
çalışılmıştır. Ardından onun ei-Fihrist'te izlediği metot, onunla varmak istediği hedef ve nasıl bir an
Jan m üslubu kullandığı ele alınmıştır. Son olarak da el -Fihrist'in Islam ve dünya kültür tarihine kat
kısı incelenmiştir. 

Anahtar Kelime/er: En-Nedim, Ib n en-Nedim, el-Fihrist. Kültür Tarihi 

Abstract:This paper analyzes, who called as, in some sources, "lbnu'n-Nadim" (,..ıJ:Jı .:;.1] ai-Nadim 
[,..ıJ:~ıJ, who wrote a bo ok that s he d light u po n the science,literary and philosophy world of first fo ur 
centuries of Jslamic civilization. Considering the period that he lived, one wonders why ai-Nadim 
(d.380/990) has been omitted by others during first fo ur centuries? Why ai-Fihrist, the book that il
Juminates, in a universal scale, lslamic cultural history as well as other religions and nations, was 
omitted by ulama and Jitterateurs. His book and his knowledge is, ai-Nadim and al-Fihrist [.:-,..;Jı}, 
omitted in its primary era but then gained huge importance and took the spotlight of all scholar. 
This author and his valuable composition. which almost never took attention before, is analyzed. 
This pa per primarily investigates the under-known life of ai-Nadim by literature by scanning and 
interpretation. Afterwards, his method, the target he tried to reach and his expressfon style a re 
to ok u nder le.ns. Lastly, his contribution to lslamic and universal cultural history is analyzed. 
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A) EN-NEDiM . 

A.l. Adı, Künyesi ve Laqabı 

Müellifimizin adı, hakkında bilgi verenlerin ittifaqıyla, Muhammed b. 
Ebu Ya'qı1b İshaq b. Muhammed b. İshaq'b..r. Kimisi onun için ''Muhammed b. 
en-Nedlm", kimisi ise sadece "İbn ~n-Nedlm" ifadesini kullarur.1 . 

Müellifin kendisi birinci maqaJ.enin ikinci ve üçüncü fenlerinin başında 
ayrıca dördüncü maqaJ.eye başlarken: "~!.Wl • .L. <r w,;. Jb.-1 .:.r. ~ Jü" ifade
sinde kendi ~dırun ''Muhammed b. İshaq" olduğUnu açıkça ifad~ eder.2 

İkinci maqaJ.en.in başmda da: •• w..ıı _;S'i rj Jb.-1 .:.r. ~ Jü • demek sure
tiyle kendi adını tasrili e~ buhınmaktadır.3 

. Aynı durum üçüncü ve Onuncu MaqaJ.enin başında da müşahede edil
mektedir. Onuncu maqaJ.enirı sonuna doğru da bu isim tasriliine rasUanmakta
dır. 

Künyesi ise, " Ebı1'1-Ferac"b..r. Onun künyesini "Ebu'l-Feth" şeklinde ve
renler de vardır.4 

Laqabı da "en-Nedlln" (t'"!.cll] şeklirıdedir.s Birçok müracaat kitabında ve 
kimi çağdaş araşb..rmalarda müşahede edilen "İbn en-Nedlm" laqabı ise, yanlış 
arılama veya yanlış Uade ebnenin bir ürünüdür. Yazma nüshalarında ve esaslı 
kaynaklarda karşılığı olmayan bir ifadedir. 

ı El-Fihrist li'bni'n-Nedim, Darul-Ma'rife, Beyrut 1398/1978, Muqaddime, sayfa: cim. Biz bu 
incelemede en-Nedim, el-Fihrist,. ei-Qalqaşand.i gibi kelime.lerin başında yer alan belirlilik 
takısı "el" edatını kullanmadık Bunun Türkçede bir karşılığı veya anlama bir katiası ol
madığıru düşünüyoruz. Mesela Zemahşeri ile ez-Zemahşeri, Şafil ile eş-Şafii arasında ne 
fark vardır? Ancak biz Arapça terkip ve üadelerde onlan mecburen kullandık "Hasan" ve 
"el-Hasan" ayınmını muhafaza etmek için de her birini olduğu gibi yazdıkAynca kaaf 
[Jli] ve kat [JIS) harflerini ayırmak i~n ~ "q" ile ikincisini ise "k'' harfiyle karşılamaya 
çalıştık. Bunun yanmda Arapçadaki "vav" harfini de Arapça isim, terkip ve cümlelerde 
"w" ile Arapça kökenli Türkçe kelimelerde ise şimdilik "v" ile karşıladık Zira arbk Türkçe 
alfabede W, Q X harfleri de yasa ile yer alnuş bulunuyor. 

2 
Bkz. El-Fihrist (1978}, s. 32, 36, 223. 
Bkz. El-Fihrist (1978}, s. 59, 96, 441. 

Bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa No: 1934, Fihrist'in altına, yedinci, sekizin
ci, dokuzuncu ve onuncu Cüzlerin (Maqilelerin) kapak sayfalanndaki bilgiler, 53/28; 
141/75; 263/138, 293/154; 345/182. Aynca bkz. El-Fihrist (1978), s. 131, 456, 458,479, 493,507. 

Bkz. Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa No: 1934, Fihrist'in altına, yedinci, sekizin
ci, dokuzunaı ve onuncu Cüzlerinin (Maqilelerinin) kapak sayfalanndaki bilgiler, 53/28; 
141/75; 263/138, 293/154; 345/182 
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Ailesi hakkında bilgi bulunmadığı için hangi sebepten "en-Nedim" veya 
"İbnu'n-Nedim" laqabı aldığı sağlıklı biçimde tespit edilememiştir. Zira bu 
konuda alanın başvuru kaynaklan onun hakkında herhangi bir açıklamaya yer 
verınezler. Birtakım şeyler yazanların ise sadece farklı görüş ve tahminler ileri 
sfudükleri müşahede edilmektedir.6 

Yazarımızın biyografisine yer veren kaynakların tamamına yakını onun 
"İbnu'n-Nedim" (t!.ı..:.Jı .:r.l) diye bilindiğini (tanındığını) ifade ederler. Şu kadar 
var ki, bu konuda inceleme ve tahq1qi derinleştiren ilim adamlan onun ''İbnu'n
Nedlı:n" (Nedim' in oğlu) değil, bizzat "Nedim" olduğu görüşünde karar kılmış
lardır.7 Mesela İbnu'n-Neccar (643), YakUt el-Hamewl (626), ez-Zeheb1 (748), es
Safedi (764) ve İbn Hacer (852) "en-Nedim" laqabuu tercih edenlerdendir.s 

Acaba "en-Nedim" laqabı bizzat ona mı aitti yoksa bu babasının veya 
atalarından birinin laqabı mıydı? Buradan Muhammed b. İshaq'ın laqabının 
"İbnu'n-Nedim" olmadığı, bizzat kendisinin defalarca kullandığı gibi "en
Nedlı:n" olduğu rahatlıkla anlaşılabilir. Yani bu nedim laqabı meselesinde baba
sının hiçbir katkısı olmamıştır. Bizzat kendisi nedimlik laqabı ile tanımlanmıştır. 
Bu, birçok açıdan delillerle desteklenen tespittir. 

Buna göre kitaplar ve ilginç konulardan hoşlanan kişiler düzerıli düzen
siz zamanlarda onunla sohbete dalar, o da onlara kitaplardan, muhtevaların

dan, şairlerden felsefecilere, hadisç:ilerden faqihlere, denizcilerden astronomiye 
varıncaya kadar_ Çt;!Şitli konularda bildiklerini, okuduklanru, bu konularla ilgili 
müellifleri ve eserlerini muhasebe konusu yapardı. Büyük ihtim~e ona bu 
nedenle "nedim" laqabı verilmiştir.9 

El-Fihrist'te yazar kendisinden daima "Muhammed b. İshtlq'' diye bahse
der. Sadece Onuncu Maqale'nin girişinde "Muhammed b. İshôq en-Nedim el-

6 İbnu'n-Necciir, Zeylu Tarihi Bağdıit, IL 34; Yaqfit el-Hamewi, Mu'cemu'!-Udebıl', V(, 2427; ez
Zehebi, Tarihu'l-İsiam, vm, 833; Siyer 'Aldm en-Nubtla;'es-Safedl, el-Wdfi bi'l-Wefeydt, II, 139; 
İbn Hacer, Lis8nu'l-Miz8n, V, 72-73; VI, SS8; Haô Haüfe, Keşfu'z-Zunan, IL 1303; İsmail Başa 
el-Bağdadı', Hediyyetu'l-'Arifin, II, SS. 

7 "En-Nedlm" ifadesi bizzat Fihrist'te de geçmektedir. Bkz. Kitabu'l-Fihrist li'n-Nedim, thk. 
Rıda Teceddud, Tahran 1391/1971, s. 1-3, 10, 263, 291, 365, 417. "En-Neclim" ifadesi aynı 
şekilde Bayard Dodpe, The Fihrist of al-Nadim, New York, 1970 baskısında da benimsenmiş
tir. 

8 İbnu'n-Neccar, Zeylu Tarihi Bağdıit, IL 34; Yaqiit el-Hamewi, Mu'cemü'l-Udeba', VL 2427; ez
Zehebi, Tarihu'l-İsiam, vm, 833; es-Safecli, el-Wdfi bi'l-Wefeydt, II, 139; İbn Hacer, Lis8nu'l
Miz8n, V, 72-73; VL SS8; Haô Haüfe, Keşfu'i-Zunun, IL 1303; İsmail Başa el-Bağdacli, Hediy
yetu'l-'Arifin, II, SS. 

9 Bkz. El-Fihrist (2009), Muqaddime, s. ll, 14. 
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Ma'ruf bi'bni Ya'qub el-Werrnq" denmekted.ix. Bu ifadenin müellife ait olmadığı 

ve müstensih tarafından kullaruldığı ileri sürillmüştür.ıo 

Chester Beatty kütüphanesinde (İrlanda/Dublin) bulunan el:_Fihrist'in 
yazma nüshasırun kapağında dikkat çeken bir not vardır. Kapağın sağ tarafında 
aşağıdan yukarıya doğru şu yazı yer almaktadır: "Müerrih Alımed b. All el
Maqrizf'nin yazısıyla: Bu kitabın müellifi Ebfı'l-Ferac Muhammed b. Ebt Ya'qub İslıliq 
b. Muhammed İshfiq el-Wernq'hr. [O] en-Nedim diye ma'riıftur." 11 

Eğer ilim dünyasında bir konu mesele olursa, müellifirı kendi eserinde 
onun için bir çözüm varsa o zaman başka yerde çare aramaY,a gerek kalmaz. Bu 
amaçla el-Fihrist'in metni incelendiğinde şu ifadelerle karşılaşılacaktır: 

[J!ı}l ...,.,~ <1-l..:.r. [}ll<!-~ ....;_,~1 ,~..ı.:.JI Jb.....!.:r. .ı....:....] "Muhammed b. İslıtlq en
Nedim el-Ma'riif bi-Ebi'I-Ferac b. Ebi Ya'qub el-Werfiq.''12 Yaru sıra, müellifin seki
zinci maqalenin ikinci fennine giriş mahiyetinde kullandığı cümle şöyledir: [ Jı.; 
~..cil J6.....! .:.r. ..ı....:....].ı:3 Bu da onun "erı-Ned.lm" kelimesinin bizzat kendisi tarafın
dan kullaruldığının en açık delilidir.ı• 

En-Nedim' in önemli laqaplanndan biri de az önce işaret edildiği gibi "el
Werraq"tır. Bundan hem müellifin kendisi hem de pek çok ilgili müellif bah
setmiştir.1S 

A.2. Hayab: 

Ebıi'l-Ferac Muhammed b. İshaq'ın hayatına dair kesinlik ifade edecek 
yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. Her şeye rağmen onun Bağdat'ta yaşadığı ve 
orada öldüğü mevsıiq kaynaklara dayandırılabilmektedir.16 

A.2.1. Doğum Tarihi: 

En-Nedim'in hangi tarihte nerede doğduğu kesin olarak tespit edileme
miştir.I7 Çağuun müellif ve kitaplannı inceleyen müellefat onurıla pek ilgilen-

10 Bkz. Halüe, agm, s. 173. 
11 Bkz. Zirikli, el-A'Iam, Daru'l-İlm li'l-Melayin, VL 29. 
12 Bkz. E/-Fihrist (1998), s. 280,331,422,441. Krş. Aynı eser, s. 493, 
11 Bkz. El-Fihrist (1998), s. 429. 
14 Musiqi, dil, şiir, edebiyat. hadis, fıqıh ve tarih alanlannda derinleşmiş ve HarCın Reşid 

(dönemi: m.786-809) ile gece meclisleri bulunan "Mawsilli İshiq en-Nedim" diye bir şahıs
tan söz edilmektedir. Ancak bu kişinin, bahsini ettiğimiz Fihrist'in müellifiyle yakınlığı 
hakkmda sağlam bir kaynağa dayanan herhangi bir bilgiye ulaşılabilmiş değildir. 

ıs Bkz. Bkz. El-Fihrist (1998), s. 280, 331, 422, 441, 493, 223. 
16 

Bkz. el-Fihrist (1971), s. Elif, Ba, Cim; el-Fihrist (1978), s. Elli, Ba, Cim; 
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memişe benzemektedir. Bunun birçok sebebinden söz edilebilir. Bu haqiqatlerle 
beraber onun bizzat kendi eserinde kaydettiği kimi bilgiler bu alandaki birta
kım merakları gidermeye yarayacak bazı gerçekleri ifade etmeye yarayabilir. 
Mesela Filırist'te, Hand fuqahasından olan dostu Berdai' den söz ederken, onu 
hicri 340'ta (951) gördüğünü ve kitaplanrun listesini aldığını belirtir .lS 

Buradan hareketle anılan tarihte bu aiimle tanışıp onunla yakınlık kura
cak kadar olgun bir yaşta olduğu söylenebilir. Bu tarih yaklaşık hicri 310 yılı 
olarak düşünülebilir. Fuat Sezgin, bu görüşmeye dayanarak Necliın'in doğum 
tarihini hicri 320 yılından önceki bir tarih olarak vermektedir.ı9 

A.2.2. Tahsil Hayatı: 

En-Nedim, 6 yaşından itibaren oturduğu mahallenin camisinde Qur'an, 
Qıraat, TecVid, Sarf ve Nahiv dersleri almıştır. On yaşına geldiğinde Qur'an 
hafızı olmuştur. Bundan sonra çağının değişik hocalanndan Hadis, Fıqıh, Ke
Iam ve Tasavvuf dersleri alıruştır. Çağının genel kültürüne uygun bir eğilim 
olarak Yunan, Hind ve Fars kültürüne de eğilmiştir. Asrının yükselen eğilimi 
Ş"'ııliktir. Bu dönemde iktidar sahiplerinin büyük çoğunluğu Teşeyyu' düşünce
sine meftundur.20 Olgunluk yaşına geldiğinde yazı, dil, edebiyat, hadis, 
fıqıh, felsefe, manhq ve Helenistik dönem ilim ve ~tür leriyle ilgili geniş bilgi 
sahibi bir bilgin konumuna gelmişfu.ıı 

Geniş bilimsel vuqfı.fiyet ve ehliyetini hocaları arasında yer alan edebiyat, 
şeriat ve fıkıh aJimi el-Qacü Ebu Said el-Hasan es-Siyrafi (368), ünlü edebi yazın 
uzmanı Ebü'l-Ferec el-İsfaharu (356), tarih ve haber ilminde hüccet sayılan Ebu 
Ubeydullah M. b. Umran el-Merzübaru (384),22 fen bilimleri ve ilahiyat alanla
rında bir aJim olan Ebu Ahmed b. İshaq b. el-Kerblni, İbn Kimib, filozof Ebu 
Süleyman es-Sicistaru, meşhur matematik bilgini Yfrnus el-Qad1, manlık usulü, 

17 QumrıU, Nedim'in hicri Cumada'l-Ahlre 297 yılında doğduğunu ve 20 Şaban 385 Çarşam
ba günü vefat ettiğini bildirmektedir. Bkz. el-Kwul ve'l-Elqab, s. 425-426. 

18 Bkz. El-Fihrist (1978), s. 330. 
19 Bkz. Sezgin, Fuat, Tdrlhu't-Turasi'l-Arab!, Il, 292; Kehh§le, Umar Rıda, Mu'cemu'l-Muelliftn, 

m, 122; Filırist (1970), Il, 126. 
20 Bkz. Nedim'in yaşadığı çağ, "Şia'nın zafer kazandığı" bir dönemdi. Zeydiler, Taberstan'da 

(250/864) ve Yemen'de (284/897) devlet olmuşlardı; Qararnita, Güney Iraq, Bahreyr: ve el
Ahsa'yı ele geçirmiş, Fahmiler, Afriqa'da (297/908) ve Mısır'da (358/969) Fat:ıml Hilafetini 
kurmuşlardı. Kısa bir süre sonra Büweyhller, Abbas! Devletini ele geçirdiler (334/945); Kü
çük Arap Ernirlikleri, Yarımada ve Kuzey Suriye Teşeyyu' aqtdesine boyun eğdiler. Bkz. 
İbnu'l-İınad, Şezertitu'z-Zeheb, m, lll; el-Fihrist (2009), I, Muqaddime, 15. 

21 Yaqı1t, Mucemu'l-Udebti, XVIII, 268. 
22 Bkz. İbn Hacer, Lisdnıı'l-Miztin, V, 72-73, 326. 
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Grek, Fars ve Hint kültürünün· piri sayılan vezir İsa b. Ali b. İsa b. Dawud el

Cerrah, Yunan kültürü konusunda derin bilgi sahibi Ebu'I-Hasan M b. Yı1suf 
en-Neqit ve Hristiyan filozof Ebu'l-Hayr el-Hasan b. es-Sewwar b. el-Hammar 

gibi aiimlere borçludur. Ünlü hadis ai.im.i Ebu Ali İsmail es-Saffar ona kendisin
den rivayet etme izni vermiştir.2l en-Nedim, bu hocalanyla ilgili bilgilerini el
Fihrist'in içine serpiştirmiştir. Yeri geldikçe onlardan söz etmiş ve ilişkilerini 
dile getirmiştir.24 

Hocalarının dikkat çeken özellikleri nazara almdığında hadis, fıqıh, tarih, 
edebiyat, mantık, felsefeye, özellikle Aristo felsefine, aşina hatta bu alanda ileri 
düzeyde" kişiler olmalandır. Onnn el-Fihrisrte çeşitli dinler, mezhep ler, ilimler 
ve sanatlar hakkında bilgi verirken, bu alanlarda yazılıruş eserleri ve bnnların 
muhtevalanru tarut;u:ken pek çok alanın uzmaru gibi sağlam bilgiler aktarması 
dikkate almdığında çok yönlü ve esaslı bir tahsil gördüğü düşünillebilir.25 Tes
pit edilebildiği kadarıyla. Nedim'in belki de mesleği gereği Bağdat dışına fazla 
çıkmadığı ancaJ< onnn kimi zaman Musul, Kı1fe, Basra, Medinetu' s-Selam 

.Medinetu'l-hadise ve Samerra gibi ilmi hareketliliğin yoğnn olduğu yakın şe-
hirleri ziyaret ettiği söylenebilir. 

Filırist'te işaret edildiğine göre o bir keresinde Musul'a bir yolculuk yap
mıştır.ı6 Ayrıca Flügel, Nedim'in İstanbul'a bir seyahat yaphğını ve orada er

Rahip en-Necr~ ile göriiştüğünü ileri sürerken onnn: "Onunla Daru'r-RUm.' da 
el-Biat'ın (kilise'nin) arkasında buluştum"27 ifadesine dayarur. Fakat Daru'r

Rı1m Yaqut el-Harnewi'nin belittiği gibi2B Bağdat'ta Rusafe'ye bitişik bir mahal
lenin adıdır. Dolayısıyla bu Flügel'in "Daru'r-Rı1m" ifadesini İstanbul diye 
anlamasından doğan bir yarulgısıdır. 

A3. Mesleği: 

Nedim, kendi doğal eğitim sürecini tamamladıktan sonra babasına: yar
dımcı olmak için onnn· yanında çalışmaya başlamış br. En çok kati plik, hattatlık 
ve istinsah ile meşgul olmuştur. O da babası gibi "warraqlık" mesleğini geliştire
rek devarn ettirmiştir.29 

23 Bkz. es-Safedi, el-W6fi bi'l-Wefey6t, IV, 235. 

2A Bkz. el-Fihrist (2009), L 59, 152-153, 156, 164, 166,398, 407, 438, 445. 

:ı.ı Bkz. Yaqüt el-Hamewl, Mu'cemu'l-Üdebti, VJ, 2427. 
26 Bkz. Fihrist(1970), L 674; IL 208, 463. 
21 

Bkz. Fihrist (1970), L 645. 
21 

Mu'cemu'l-Buldan, m, 46. 
2~ Bkz. Yaqüt el-Hamewl, Mu'cemu'l-Udebti, xvm. 17; el-Qıfti, İnbtihu'r-Ruwtit, L 7. 
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Muhammed b. İshaq'ın werraq olduğunu gösteren birçok delil vardır.30 
Filırist'in yazma nüshalarının çoğunda beşinci maqaleden sonraki her maqale
nin başında onun werraq olduğu da belirtilmiştir.Jı Birçok eserde onun 
Werraqlık "viraqa" (kitap istinsah, ciltleme ve kitap ticareti) mesleğini babasın
dan öğrendiği ve bu sayede devrin ilim, kültür ve sanat çevreleriyle ilişki kur
duğu, değişik konularda pek çok kitabı-okuma ve taruma imkanma kavuştuğu 
ifade edilmektedir. Onun Arapça yazılmış ve Arapçaya çevrilmiş binlerce eseri 
görmesi ve incelemesi bilinçli çalışması, derleme ve kaydetine mahareti ve tas
nif gücünün kendisine büyük ölçüde orijinal olan bu işi yapma imkarn verdiği 
anlaşılmaktadır. O, bu sayede 8360 kitabı incelemiş, 2238 müellif hakkında ka
lem oynatmış ve onlardan esaslı belgelere dayalı olarak bahsetmiştir. Bunların 
22 tanesi kadın, 65 tanesi ise mütercimdir.32 Malum olduğu üzere bu eserler çok 
çeşitli alanlar ve konularla ilgiliydi. Onun hocalarını ve kendisiyle ilmi konular, 
kitap ve müellefat hakkında ünsiyet peyda eden zewatı da bu sayıya eklemek 
yanlış olmaz. 

İbnu'n-Neccar (643) onun hocalarını zikrettikten sonra kimsenin ondan 
herhangi bir ilim tahsil etmediğini ve rivayette bulunmadığını ifade eder.33 Bu
nun nedeni tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Çağının ilim ve edebiyat dünyası 
onu dddiye_almarnış gibidir. Bu açıdan olaya bakan bazı araştırmacılar onun el
Fihrist'inde istinsah, hat, kağıt, kitap fiyatlan gibi konularda bilgi vermesine 
dayanarak bu eserini ilmi ve kültürel saiqlerle değil de, sırf ticari maqsatlarla 
te'lif ettiğini düşünınektedir.34 

AA. Vefatı: 

30 Bunların birkaçma dikkat çekilmesi gerekir: 1) Ele aldığı kitapların kimi zaman waraq 
çeşidi, genişliği, hangi yazıyla yazıldığı, waraqın kapsamlı maddi vasıfları, sayfa adedi ve 
her sayfadaki satır sayısı türünden detaylı bilgi vermesi. 2) Kitaplan çoğaltan müstensihle
rin kitapseverleri aldanmak ve kandınlmaktan sakındırmak için geniş bilgi vermesi ve on
ları tam nüsha, asli nüsha konusunda uyannası, tam ve asli olmayan nüshalan tam ve asli 
nüshalann fiyatına satın almalanru önlemeye çalışması. 3) Kitaplıir için kuruları fuarlara, 
pazarlara, çarşıJara sıklıkla değinmesi. 4) Kendisinden başka Werraqlardaıı. ciltçilikle meş
gul olan adamlarından, çoğunlukla, onlarla iletişim kurarı müelliflerden, aii.ınlerden ve şa
irlerden bahseımesi. Bkz. El-Fihrist (1978), Birinci Maqa.Je; Fihrist (el-Hey'etu'I-Amme), s. 
119, ıso, ıss, ıs9, 252, 299, 355, 359. 

31 Bkz. el-Fihrist (1934) Şehit Ali Paşa Nüshası, waraq, 53/28; 141/75; 263/138; 293/154; 345/182. 
32 Bkz. "İstişhadatu1n-Nedimi'l-Merci'iyye ve Mesadinıhu fi'l-Fihrist", Mecelletu C8miati'l

Melik Suiid, cilt 14, s. 273; Fihrist, thq. Şaban Halife ve Welid Awze, Qahire 1991, L 39; İb
nu'n-Neccar, Zeylu Ttirihi Bağdat, ll, 34. 

33 Bkz. İbnu'n-Necı::ar, Zeylu Tarihi Bağdtid, n, 34. 

)4 Bkz. Fihrist (1970), L 223, 239-241, 397, n, 43, 137, 198, 202. 
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Ebu'l-Ferac en-Nedim'in vefat tarihi konusunda farklı görüşler ileri sü
rülmüştür. Tarihte ilk olarak onun biyografi yazan Yaqut el-Harnew1, ne do
ğum ne de ölüm tarihinden bahseder. Onun vefat tarihini ilk kaydeden onunla 
hemşehir olan İbn en-Neccar diye bilinen Ebu Abdullah Muhammed b. 
Mahmud el-Bağdacü' dir. Bu konuda verdikleri en erken tarih hicri 340 yılıdır. 
Bununla beraber 342, 380, 385 veya 388 yılında vefat ettiğini belirtenler de var
dır. lS Kimisi de onun bu meşhur vefat tarihi rivayetinin gösterdiğinden 50 yıl 
sonra vefat ettiğini düşünür.36 

Kültür Tarihçi Maqrizi (845) ve Safeeli (764) en-Nedim' in vefat tarihini 20 
Şaban 380 (12 Kasım 990) olarak gösterir.37 İbnu'n-Neccar (643) onun vefat tari
hini 20 Şaban 385 (19 Eylül 995),38 İbn Hacer (852), en doğru vefat tarihinin 388 
yılı olması gerektiğini ifade eder. Bu konuda Ebu Tahir el-Kereci' den (556) ge
len ve vefat tari.hi.ni 438 (1047) olarak gösteren rivayetin doğru olmadığını da 
ilave eder. Son zamanlarda yapılan kimi incelemelerde İbn Hacer'in verdiği 
tarih yanlış okunarak Nedim'in vefat tarihi 438 yılı olarak gösterilmiştir. Bu ise, 
bir yarulgıdan ibarettir.39 

Hafı.z Zeheb'i (748), Nedim'i hicri 400 yılından önce vefat edenler arasın
da zikreder ve der ki: "Onun ne zaman vefat ettiğini bilmiyorum. Bunu bir 
tahmin olarak yazdım."40 Buna rağmen hem Doğuda hem de Bahda el-Fihrist 
üzerinde ilmi açıdan çalışanların pek çoğu Nedim'in vefat tarihinin hicri 380, 
miladi 990 yılı olduğunu tercih ederler.4ı 

35 Bkz. İbn Hacer, Ustinu'l-Mizdn, V, 72-73. 

lli Bu görüşün şöyle bir açılımı vardır: Bu durumda Fihrist'te yer alan ve Nedim'in vefahn
dan sonraki olaylar ve açıkla~alarla ilgili kısımların burada yer alması doğaldır. Zira 
Nedim bu esnada hayattadır v~ eserini tamamlamak için çalışmaya devam etmektedir. 

37 Bkz. Fihrist (1971), s. 7. 
38 Bkz. Zeylu Tarihi Bağdad, n. 34 
39 Bkz. İbn Hacer, Listinu'l-Mizdn, V, 72. Bununla beraber, Rahim Hulv, Fihrist ile ilgili 

maqalesinde vefat tarihini 438 olarak tespit etmiştir. Bkz. Rahim Hulv Muhammed, "Men
hecıı İbnu'n-Nedinı fi Tasnifi'l-UlQnı", Mecelletu Ebhasi Meysan, Cilt 4, sayı 7 (sene 2007), s. 
59. Bu da Lisanu'l-Mizan'da yer alan Arapça "üç yüz seksen" raqamırun yanlışlıkla "otuz 
sekiz" şeklinde okunmasından kaynaklanmıştı.r. Doğrusu için bkz. İstanbul III. Ahmed Kü
tüphanesi, 2944 nolu yazma. Buradaki ibare şöyledir: ["~l. .!.>')U_, oJ:iW .c... .:ı~ J ..:..l."). 

Matbu nüshada ise bu ifade yanlışlıkla şöyle çıkı.ruştı.r: r.:r-:')1;_, .:ıw .c... .:ı~ <i ..:..l.] 
40 Bkz. Zehebi, Ttirihu'l-İslôm, vm, 833. 
41 Abdussettar el-Halvaô, "Min Turasina'l-Bibliyografi: İbnu'n-Nedim ve Kitabuhu'l

Fihrist", eş-Şenti, Usam Muhammed, Edewatu Tahqiqi'n-NusCıs: el-Mesadiru'l-Amme, 2. 
B., Kahire 1434/2013. 



AS. Es_erleri .. · .. :· : .. ·· ... 

Muh~ed b. Ish~k ~~~N~~/çok·eser yazan biİ·:z;at değilcİ.ir. Oinm en 
meşhur eseri dünya çapında bir fuı~ ~vuŞmuş olan '' el-~ihrişt':idir. · 

İkinci eseri, İ<itabu'ş-Teşblhat adı_nı taşımaktadır. Kimisi }?u". ~erin adını 
"Kitabun fi'l-Ewsafi ve't-Teşbih.at'' .şeklinde verir.42 B~ konuda Muhammed b. ·, 
İshaq der ki: ''Ben bu konuyu VE( ona benzer meseleleri, el-Ewsaf ve Teşbih.at ile 
ilgili olarak telif ettiğim kitabın "el-Kitabe ve Edewatuha" maqa.Iepin!fe enjne 
boyuna inceledim."43 Bu eser hakkında diğer müeÜefatta herhangi bir b~~ye · 
ulaşılamamışhr.44 ·· 

Üçüncüsü ise, Kittibu'l Mestilib'tir.'5 

A.6. Düşüncesi ve Onun Hakkında Yapılan Tanımlamalar: 

Nedim'in düşünce ve görüşleri sistematik olarak tespit.edileb~ değii.: · .. 
dir. Kendisi akide ve düşüncesini net biçimde ifade etmemiştir. Onun hakkında 
yapılan değerlendirİneler, çoğun, ortalık söylentileri ve onun kimi ifadelerine 
dayandırılan yorumlardan ibarettir. ıı:akkında_ o~umlu ve olumsuz görüş belir
tenler çoktur. 

Ehl-i Sünnet mensuplarından bazılan onu kolaylıkla "Rafı.zi", "Şü" veya 
''Mu'tezili" diye tanımlamışlardır. öte yandan Şia'nın da ona sahip çıkmadığı; 
onu kendilerinden saymadığı ve uleması. mensuplan arasında görmediği de 
müşahede edilmektedir. Bu nedenle ona ve eserine gereken ilitimarnı göster
medikleri düş~illmektedir. Şimdi onunla ilgili görüşlerin lehte ve aleyhte 
olanlan ve delillerini gözden geçirelim: 

A.6.L Rafızi -Mu'tezili olduğuna Dair Görüşler ve Delilleri 

1) Muhammed b. İsha.q en-Nedim, Abdulmün'im b. İdris (228),46 Mu
hammed b. Umar el-Waqidi (207)47 ve İshaq b. Bişr (206) gibi Ehl-i Sünnet ule-

42 Sözgelimi bkz. İbnu'n-Neccar, Zeylü Tarihi Bağdıid, U. 34; Bkz. El-FiJirist (1978), s.17; Fihrist 
(1970), I, 29. 

43 Kitiibu'l-Filırist (1970}, s. 14. 
44 Bkz. Yaqüt, Mu'cemu'l-Udebii, XVIII, s. 17; İbn Hallikan. Wefeyiitu'l-A'yiin, I, 52; Zirikli, el

A'liiın, VI, 29; Brockelman, Tarihu'l-Edebi'l-Arabl, m, 72. Ayrıca bkz. el-Filırist (2009), I, 29. 
45 Bkz. el-Filırist (1910), I, 589; el-Fihrist (2009), L 589. 
46 Bkz. el-Filırist (1978), s. 138. Krş. El-Fihrist (1994), s. 123. Bu basımda iki müellif ile ilgili 

açıklama kanşnuştır. 
47 el-Waqıdi, "Ali -aleyhi's-selam-Peygamber'in -sallallahu aleyhi vesellem- mucizelerin

den biridir; tıpla Hz. MOsa'run Asa'sı, HZ. İsa'run ölüleri diriltmesi gibi..." rivayetinin 
ravisidir. Bkz. El-Fihrist (1978), s. 144-145; el-Fihrist (1994), s. 127-128. 
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ması tarafından "kezzab" (yalancıların piri)48 diye tanımlanmış bulunan bazı 
kişileri "siqa" (güvenilir, sağlam, sözü senet) saymıştır.-49 Bu da onun Ehl-i Sün- . 
net kıstaslanna göre ulema, düşünür ve ravileri değerlendirmediğini ortaya 
koyar. Öyle ise o, Ehl-i Sünnetten değildir. 

2) Ehl-i Sünnet aJ.iı:nlerinden söz eden Nedim'in onların bazısı hakkında 
nadiren "Haşwiyye' dendir'' ifadesini kullanmıştır. Büyük hadis imamlarından 
bazılarını "Zeydiyye" mezhebinden sayması ve "Muqatil b. Suleyman (150), 
Sufyan-ı Sevri (161), el-Hasan b. Salih b. Hayy (168) ve Sufyan b. 'Uyeyne (198) 

gibi faqih-muhaddislerin çoğu bu mezheptendir'' değerlendirmesinde bulun
muş olıiı.ası ve bu konuda (.:,;..b....ll 4] "muhaddislerin büyük çoğunluğu" ifa
desini kullanmasıso tepkilere yol açmışb.r. 

3) Nedim' in; Muhammed b. İshaqsı ve İbn İshaq (İbrahlın b. Muhammed) 
el-Fizan gibi "siqa" kabul edilen ilimlere "ta'n etmesi" (dil uzatrnası),52 Mus'ab 
b. Abdullah,53 Muhammed b. Ebu' I-' Ata.hiyye'nin değerini düşürücü biçimde 
tanıtınası de onun rical kıstaslarının farklı olduğuna işaret sayılnuştır. 

4) Şii olmayan bazı kişileri "anu" (bilgisiz, sıradan, cahil) saymasİ~ öte 
yandan kimi Şla ulemasına övgülerde bulunması bu yönde değerlendirilmiş
tir.54 

5) Nedim'in hocalan ve dostlan arasında Hıristiyan, Felsefeci, 
İsmaili ve Mu~tezili bazı kişilerin bulurunası onun aleyhinde delil olarak kulla-

48 Ahmed b. Hanbel, el-Waqıdi hakkında: "Yalancırun biridir; hadisleri maqlub halde rivayet 
ederdi"; İbnu'I-Medirıi, en:Nesiil ve Ebu Halim: "Hadis uyduran biridir''; İbn Riiheweyh: 
"Bana göre o, hadis uyduran biridir''; Buhan: "Onun hakkında süki'.ıt etmişlerdir." demek
tedir. Bkz. Zehebi, el-Mizıin, VL 273. 

49 Nedim, İshiiq b. Bişr hakkında ne lehte ne de aleyhte bir değerlendirmede bulurunuştur. 
"Siyer ve olaylan yazanlardan biridir'' deyip eserlerini saymıştır. Bkz. El-Fihrist (1978), s. 
137; el-Fihrist (1994), s. 122-123. · 

50 "Zeydiyye" başlığı altında bu tür ifadelere yer verir. Bkz. El-Fihrist (1978), s. 253; el-Fihrist 

(1994), s. 221-222. 

sı İbn İshiiq hakkında: "Ta'n edilmiştir; hayat tarzı (İslami adaba] uygun değildir ... Hişam b. 
Urve'nin hanımından asılsız şeyler rivayet ederdi ... Ehl-i Kitabı ilk ilim ehli sayardı ... 
Ashiib-ı Hadis onu zayıf sayar ve itham ederler'' gibi üadeJer kullarur. Bkz. El-Fihrist 
(1978), s. 136; eJ-Fihrist (1994), s. 121. 

51 Onun hakkında "Hür ve erdemli biriydi. Ancak hadislerinde çok hata yapardı" ifadesini 
kullarur. Bkz. El-Fihrist (1978), s. 135; el-Fihrist (1994), s. 121. 

S3 Nedim, Mus'ab hakkında hakaret içeren bir söz kullanmaz. Ancak onun babası Abdullah 
b. Mus'ab haklo.nda: "İnsanlann en şeriiierinden -Trotülerinden- biriydi. Ali --aleyhi's-selıinı'ın

evladına yüklenirdi" demiştir. Bkz. El-Fihrist (1978), s. 160; el-Fihrist (1994), s. 140. 
54 Bkz. Zirikli, el-A'ldm, VL 29. 
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nılmışbr. Bunlarla yakınlığı ileri sürülerek onun "Şü-Mu'tezili" olduğu ortaya 
atılmıştır.ss 

6) Nedlın, Hz. Ali, Hasan, Huseyn veya Ehl-i Beyt'ten birini zikrederken, 
RMı.zllerin töresine uygun olarak, daima "' Aleyhi' s-Selam" ifadesini kullannuş
b.r.S6 Bu da onun Şia'dan olduğuna delildir. Bu tercihini, çağının popüler kültü
rü haline gelen şüliğin bir parça tesirinde kalmış olmakla açıklamak da müm
kündür. 

7) Bütün bunlarla beraber Nedlın'in, mutedil bir Şü olduğu ancak asla 
müfrit görüş ve düşüncelere sahip olah Gulat-ı Şla' dan olmadığı da ifade edil
miştir.57 

8) Ebfı'l-Hasen el-Eş'arryi Cebriyye'den sayan Nedlın'in,ss aqidesi sor
gulanmış ve onun mutedil Sünni çizgide olmadığı ileri sürülmüştür. 

Esasen müellif, bu başlık altında daha çok Eş' ari'nin Mu' tezile'den ayrılı
şını halkın huzurunda nasıl açıkladığı konusu üzerinde durur. Kimileri de 
"tahsili" konusunda değindiğimiz kimi hocalarının Grek, Pers, Hint ve Hıristi
yan felsefesine meftun kişiler olmasını onun doğru yolda olmadığına dair bir 
delil olarak kullanmak isterler. 

Bununla b.irlikte onun ılımlı bir Şii sayıl~ığını ortaya koyan daha güçlü 
deliller bulundugunu ileri sürenler de vardır.s9 Çağın popüler kültürünün bu 

yönde kullanılmak istendiğine de dikkat çekmek gerekir. Bu dönemde fen bi-

ss Bu görüşü Zehebi'ye dayanarak ortaya atan İbn Hacer' dir. Bkz. Lisanu'l-Miztin, V, 72-73. 
Aynca bkz. Yaqüt, Mu'cemu'l-Udebii, xvm, 17; Kehhile, Mu'cemu'l-Muelliftn, IX, 41; Zi.rikli, 
el-A'tam, VI, 253 

56 Genelde kullandığı ifade "aleyhi's-setam"dır. Ancak farklı ifadeleri kullandığı da tespit 
edilmiştir. Mesela Hz. Ali hakkında bir sayfada üç kere: "Rııdiyellllhu anh" ifadesini, iki kere 
de "aleyhi's-setam" cümlesini kullannuştır. Aynı şey İmam Ca'fer b. Muhammed (v.148/) 
için de geçerlidir. Bkz. El-Fihrist (1978), s. 249, 250; el-Fihrist (1994), s. 217. Şu kadar var ki,' 
Teceddud basımında Fih.rist'in metninde zikredilip edilmediğine oakılmaksızın hepsinde 
"aleyhi's-se!aın" klişesi eklenmiştir. 

57 Bkz. Zirikli, el-A'lam, VL 29. 

" El-Fih.rist (1978), s. 257. 

s9 Bunun en açık delili, Fihrist'te kullamlan dil ve iisluptur. Taassup sahibi hiçbir Şü'de bu 
türden mutedil bir üsluba rastlanmaz. Öte yandan Ünlü tarihçi Maqıizi onun Teşeyyu' ile 
itham edildiğini ifade eder. Bu da onun Şii olmaclığı kanaatinde olduğunu gösterir. Leiden 
Nüshasının kapak sayfasında yazılan biyografisinde de onun Teşeyyu' ile itharn edildiği 
beyan edilmiştir. Bir şeyle itham edilmek mutlak manada onun gerçekliğini göstermez. 
'Ayn-ı suht ile bakan bunu aleyhinde kullanabilir ama bu bakışla itidal terazisinin topuzu 
kaçar. 
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limlerinin değişik alanlarmda ileri giden ve çağın kültür çevresini oluşturan 
zewat genellikle Mu'tezile kelamcılan ile Farabi okulundan yetişen manbkçı- ·
lardı. 

A6.ll. Ehl-i Sünnetttm Olduğıma Dair Görüşler ve Delilleri 

Öte yandan Nedim'in Şii olmadığını, olamayacağını iddia edenler de 
vardır. Bunların delillerine de bir göz atalım: 

1- Nedim, el-Fihrist adlı kitabında diğer mezheplerin faqihlerini, Şia'nın 
faqihlerine takdim eder.60 Şla' dan olsaydı, önce kendi mezhebinin faqihlerini 
zikrederöi 

2- Nedim, "Şeytanu't-Taq" diye tanımlanmış olan şahıstan bahsederken 
onu bu laqapla zikrettikten sonra amme'nin ona bu laqabı takbğını Hassa'nın 
ise onu "Mü'minu't-Taq" Iaqabıyla andıkiatını dile getirir. Şlası'nın ona 
"Şahu't-Taq" adını da verdiğini ifade eder.6ı Bu açıklaması iki açıdan onun 
Şla' dan olmadığını göstermektedir. 

3- Şiiler özellikle On İki İmam Şiası, Talha, Zübeyr ve Hz. '.Aişe hakkında 
[~ 41l\ ..,-PJJ (Allah, onlardan razı olsun) şeklinde saygı ve dua ifadelerini kullan
mazlar. en-Nedim ise, bu tür ifadeleri doğal bir anlatım içinde kullanmaktadır. 
Bu da onun mutedil bir çizgide olduğunu göstermeye yeter.62 

. ' . 
4- Nedim, Imam Cafer es-Sadıq'tan (148) söz ederken sadece "Ca'fer es-

Sadıq" ifadesini kullanır. Onun "imam" olduğuna dair bir ifade kullanmaz. Bu 
ise, Şla'ya mensup yazarların normlarma aykındır. Demek ki, o Ş'ıa' dan değil
dir. s 

5- Nedim, Belazun'nin öğrencisidir. Bu zat, Abbasi hükümdan el
Mutewekkil'in nedimi idi. Söz konusu hükümdar ise, Ehl-i Beyt'e karşı düş
manlığı ve saldırganlığıyla taruıınuşb.64 

6- Nedim'in Şla'nın ilk dönem rica! müelliilerinden sayılan en-Necaşi 
(450) ve et-Tıisi'nin (460) kitaplannda söz konusu edilmemesi, onun ehlu'l-

60 Bkz. El-Fihrist (1994), s. 247-271. I<rş. El-Fihrist (1978), s. 280-307. 
61 Bkz. EI-Fihrist (/994), s. 218. Krş. EI-Filırist (1978), s. 250. Bu nüsbada "Amme" ve "Hassa" 

kavramlan geçmez. "Şiası" yerine, doğrudan "Şia, ona: Mu'minu't-Tôq" laqabmı verir, denmekte
dir. 

62 
Bkz. El-Filuist (1994), s. 219; el-Filuist (1978), s. 250. 

63 Bkz. El-Fihrist (1994), s. 244. I<rş. El-Fihrist (1978), s. 278. 
64 Bkz. El-Usiilu'l-Erbea, XVI, 273. 
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amme'den (Şla dışında kalanlardan) olduğUnu göstermektedir. Yoksa her ikisi 
de kitaplarında ondan söz ederlerdi.6S 

7- Anlaşılan, onun Şia veya Mu' tezile'den olduğunu ileri sürenler, bu gö
rüşlerini esaslı delillerle ispat edebilmiş değillerdir. Sözgelimi, ez-Zirikli 
(m.1956), İbn Hacer'den bir naqil yaparak "Mu'tezill" ve "Müteşeyyi"' olduğu
nu, zira Ehl-i Sürınet'i "Haşwiye", Eş;atileri de "Mucbire", Şla'dan olmayan 
herkesi ise "fuıuni" şeklinde tanımladığını iddia eder ki, bunun elle tutulur bir 
iddia olmadığı ortadadır.66 Zira bu tür kelimelik ifadeler her zaman birtakım 
desiseler yoluyla bir kitabın içine yerleştirilebilmektedir. 

A7. Değerlendinne 

Bu tür tanımlama ve ifadeleri temkinli karşılarnaleta yarar vardır. Zira 
onun: "Haşwiyye' dendir" şeklindeki tanımlaması İbn Kullab67 gibi nadir kişi
lerle ilgili olup bütün Sünni ulemayı aynı kategoride saydığı anlamına gelmez. 
Eş'ari'ye (324) "Cebriyye" (el-Mücbire) ve "Babiyyetu'l-Haşwiyye" başlığı al
tında yer vermesi68 de en-Nedlı::n'in, Şu olduğunu göstermek için yeterli delil 
sayılamaz. Zira Şla'nın kalıpsal ölçüleri vardır; sahabe ve Müslümanları buna 
göre değerlendiiii ve Hz. Ali'nin etrafında yer almayan çevrelere saidırmadan 
edemezler. Nedim'de ise, bu dar bakış ve bağnazlık yoktur. 

Dikkat çeken diğer bir husus da el-Fihrist'in müellifine Mu'tezill ve Şü 
çevrelerde de herhangi bir değer verilmemiş olmasıdır. Ondan ve dünyaca ünlü 
eserinden doğru dürüst bahseden kaç Şü veya Mu'tezili'den söz edilebilir? Bu 
çerçevede onlar, onun mevsuqiyetini bile tartışmışlardır. 

Kimsenin dil uzatmaya cesaret ederneyeceği Ahmed b. 'Ali en-Necaşi 
(450)69 ve Şeyh et-TU.Si (460),70 Nedim'in Fihrist'inden kimi naqiller yapmışlar-

6S Bkz. Seyyid el-Hw, Mu'cemı1 Riaili'l-Hadis, XVI, 72. 
66 Sözgelimi Bkz. El-Filırisl (1994), s. 247-258; ei-Fihrist (1978), s. 280-~90. Bu sayfalarda deği

şik mezheplere mensup büyük müçtehitler anlatılır ve hiçbirine dil uzatılınaz; aleyhinde 
tek ifade kullarulmaz. 

67 İbn Kullab: Abdullah b. Muhammed. Abbad b. Süleyman ile ünlü münazaralan vardır. 
"Allah'ın keliimı, Allah'ın kendisidir' derdi. Muhaıruned b. İshaq et-Talqaru ona: "Mesih hak
kında ne dersin?" diye sormuş o da:" Müslümanlardan Elıl-i Sünnet'in Qur'tin Juzkkınılıı söyledi
ğini" cevabıru vermiştir. El-Haris el-Muhasibl, Buhan, Eş'ari, Maturidi ve daha nice ule
manın onun görüşlerinden ilham aldığı düşünülmektedir. Bkz. El-Fihrist (1978), s. 255-257; 
İbn Hacer, Fetlıu'l-Biirf, L 293; İsmail el-Bağdadi, Hediyyetu'l-'Arifin, I, 440. 

68 Başlıkta "İbn Ebü B~r" şeklinde yer alır. Bkz. El-Fihrist (1978), s. 257; el-Fihrist (1994), s. 225. 
69 Bkz. "Bundar b. Muhammed b. Abbduflah" biyografisi. Ebü'l-Hasan Ahmed b. Ali en

Necaşi, Filırish1 Esmdi Musannifi'ş-Şia el-Muştelıer bi-"Riail en-Neaişi", thq., el-Hucce es-
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dır. Bu sayede hakkındaki ithamlar bir ölçüde zayı.flamışb.r. Hatta et-Tı1si'nin 
el-Fihrist adlı eserini tahkik eden Muhammed Sadıq Bahru'l-'Ulfun (m.l977), . 
onun bu eserini büyük ölçüde Nedim'in Fihrist'ine dayanarak yazdığım ve on
dan çok sayıda tercüme-i hali (biyogra.fiyi) naklettiğini ifade etmiştir.71 

Genelde bütün mezhep ve meşrep mensupları ne Fihrist' e ne Nedim' e 
gereken ilgiyi göstermiştir. Bu tutumun sebeplerinin araşbnlması gerekir. 

Bunun temel sebebi olarak onun sıradan bir katip, müstensih veya 
warraq olduğu ve kayda değer bir eser yaziiUJ olmasının düşünilimemiş olması 
gösterilmiştir. 

İkinci sebep olarak da mevsuqıyetinin tescil edilmemiş olması düşünül
mektedir. Çünkü mutlak manada en-Necaşi (450) ve Şeyh Tı1si'nin (460) ondan 
birtakım nakillerde bulunmuş olmaları, onun güvenilir, sağlam, mutqin sayıl
ması için yeterli delil sayılmaz, denebilmekted.ir. Aynı şekilde ünlü Mu' tezili el
Qadi Abdulc~bar (415) da ''Fadlu'l-İ'tizai ve Tabaqatu'l-Mu'tezile" adlı ese
rinde Nedim'den söz etmemiştir. Halbuki Nedim, Fihrist'in beşinci maqa.Iesinde 
Mu' tezile'nin belli başlı öncülerini ve eserlerini detaylı biçimde kaydetmişfu.72 

Bu gerçeğe rağmen İbn Hacer el-' Asqalaru (852), en-Nedim hakkında ol
dukça menfi görüşler beyan etmiş ve onun değerini düşünneye çalışmışb.r.73 

Aralarmda 450 -yıllık bir zaman dilimi mevcut olmakla beraber 'Asqalarunin 
"Mu'tezill ve Şıı idi" şeklindeki bir kanaat ve görüşe hangi delillere dayanarak 
ulaştığı tespit edilememiştir. Onun eserini gözden geçiren ŞU-Mu' tezili olduğu
nu anlar, demek ise, mutlak bir kıstas değildir ve tutarlı bir delil sayılamaz. Zira 
om.ın çapmda bir alim olan Maqrizl, el-Fihrist'i çokça kullanmasına rağmen, 
müellifinin Teşeyyu' ile itharn edildiğini ifade etmiştir. 

Seyyid Musa eş-Şubeyri ez-Zencini, Muessesetü'n·Neşri'l-İslaıni, Kum ei·Müşe.rrefe/İran, 
ts. s. 114 (294. Biyogı-afi). Söz konusu metin şöyledir: 

·~1 ~ •r _,....ıı ~ ,;)l....Jı ı.,.ıl:ı!> ••.;ı.JJı ~ :~ ,..,_.:6 ...ı ·~ ..,..t..ı ..ııı :ıp ~ .ı..:... ~ )~ [ y cı f ] " 
.~L.Yl..,i \.ıll> .U ~,...;,ıl fo.J ıu.._,..ill ~.} ~Iy _,&.,ı .r-1 ı,j.:w.J ı)1 ~ ~.;ill Y.l .illl fo ıö\Sjll ..,..~ 
"ô.ı-JI..} ~.J .w.ll..} ~.J 

70 Bkz. "Daviid b. Ebü Zeyd" biyogı-afisi. Ebfı Ca'fer Muhammed b. el-Hasan eş-Şeyh et-Tüsi 

71 

(460}, Fihristu Kutubi'ş-Şfa ve Usulihim, thk. Abdlllaziz et-Tabataba!, Kum/İran, ts.; eş-Şeyh 
et-Tüsi, Fihrist, thk., eş-Şeyh Cevad ei-Qayyılmi, Müessesetü'n-Neşri'l-Fiqahe, 1417; s. 125 
(Bi yogı-afi: 283.8). 

Bkz. Ebü Ca'fer Muhammed b. el-Hasan eş-Şeyh et-Tüsi (460}, Fihristu Kutubi'ş·Şia ve 
Usulihinı, thk. Muhammed Sadık Bahru'I-'Infım, Necef/lrak. ts., Mukaddime, s. 2, 3, 4. 

72 Bkz. El-Filırist (1978), s. 245-248. 
73 

Bkz. Lisônü'l-Mizıin, V, 72-73. 
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· Muhtemelen Şii ve Mu'tezili olduğu şeklindeki bu önyargı sebebiyle 
teracim, kültür tarihi ve "tabaqat" müelli.flerinin büyük çoğunluğu Nedim ve 
onun değerli eserini tamamen görmezden gelmiş, bazısı ise onun dünyaca ünlü 
eserine birkaç satırla değinmekle yetiruniştir. Dünyada üzerinde en az 20-30 
ilim adamuun çalıştığı, kendisi ve eseriyle alakalı maqaieler ve kitaplar yazdığı 
bir şahsiyet için bu bir haksızlık olarak düşünülmektedir. 

B) EL-FİHRİST 

B.ı Fihrist'in Kelime Anl.anu 

Farsça olan "fihrist'' kelimesini Arapçaya kazandıran kişinin Nedim ol
duğu düşünülmektedir. Ünlü dilcilerden Cevheri, "fihrist" maddesine yer ver
mez. Yaygın kanaate göre, fihris <..,.. _rli) sözcüğü asıl itibariyle Arapça bir kökten 
değil, Farsça bir asıldan gelmektedir?" Kimisi de "fihrist" kelimesinin Arapça
laşmış şeklidir, demektedir.75 Bu kelimenin fiilini i: j ~ıS ;i şeklinde düşü
nenler de vardır. Buna göre [i:) ] kelimesi [;i ] fiilinin, mastan olmaktadır. el
Fihrist (-=.-.)_)ise, Arapçasının "fihris" (...J"j) olduğu düşünülen sözcük anlamı
m taşır.76 

Fihrist'in anlamı, muhteua, içerik, içindekiler, içinde kitap isimlerinin toplan
dığı kitap demektir. Bu kavram, bir kitabın içinde bulunan konulann listesi (içinde
kiler) için de kullanılır." Bu ismin birçol_< müellif tarafından kullanılınış olması 
muhtemeldir.7B 

B.l.l. Bibliyografya Kavranu: 

Bibliyografik eserler genelde bir konuda veya bir şahıs ya da ülke yahut 
da tarihin belli dönemi hakkında yazılan kitapların toplandığı listeyi ifade eder. 
Bu nitelik söz konusu eserin herhangi bir kütüphanede bulunmasına ya da 
bulunmamasına bakılmaksızın verilmiştir. Onun için bir kişinin, eğer çok eseri 

71 Bkz. İbn Manzilr, Listinu'l-'Arab, VL 167, "fehrese" mad. 
75 Ez-Ezheri, Telızibu'l-Lıığa, VI, 521. 
76 İbn Durayd, Ebu Bekr Muhammed b. el-Hasan (321); Kitfib Cemhere el-Luğa, thq., Remzi 

Munir Ba'lebeklô, Daru'l-'İlm li'l-MeHiyin, Beyrut 1987. 
77 Feyriizabadi, el-Qfinıüsıı'l-Muhft, IL 236. 
78 Mesela: "Risaletu'l-BirCıni fi Filuisti Kutubi'l-Erazi" bunlardan birisidir. 
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varsa, kendisine mahsus bir bibliyografyası olabilir; orada tüm düşünsel biri
kimi kaydedilir.79 

B.1.2. "Fihrist" ve "Liste" Kavramlannın İlişkileri 

"Fihrist" ve "liste" kavramları, kitap isimlerini bir araya getirmeleri açı
sınciarı ortak özelliklere sahiptir. Dolayısıyla her ikisine de sözlük açısınciarı 
filırist denebilir. Bu nedenle "fihrist" kelimesi İslam kültüründe herharıgi bir 
ayınma gidilmeksizin iki kesim için de kullarıılmaktadır. "Falan kişinin müellefa
tının fihristi" dendiği gibi. 'Jalan kütüphanenin fihristi" de denebilmektedir.eo 

Bu birinci anlamı günümüzde "bibliyografya" diye bilinen kavramın 
marıası kast edilirken, ikinci manasıyla "fihrist" kelimesiDin modem kavramsal 
anlamına işaret e~ektedir. Bu batılılar tarafındarı belirlenmiş bir kavramdır. 
Müslümanlar bu bilimi yaklaşık on bir asırdır .tespit edip tanımış ve bu alarıda 
eserler ortaya koyınuşlardır. Batılılar ise bu bilimi ancak on dokuzuncu asırda 
tarıımaya başlıınuşlardır. Dolayısıyla bu bilim onların nezdinde kaynaklarıyla, 
kurallan ve metotlanyla arıcak günümüzde dört başı marnur bir bilim dalı ola
rak ortaya çıkmıştır. 

Müslümanlar, uzun asırlar boyunca bu kavramı kendi zihinlerinde te
şekkül eden şekli ve marıasıyla kullarımışlardır. Bu nedenle onların her "fihrist" 
dediği yerde, babnın modem bilirnirıin gelişmesinden sonra geliştirdikleri kav
ramlarla onu anlamaya çalışmak isabetli olmaz. 

B.1.3. ''Fihrist''irı Diğer Adları 

Necüm'in Fihrist'in adı üzerinde de kimi ihtilaflar vardır. En çok kullanı
ları ve yaygın halde bulunan adı "Fihrist''fu.sı 

Bununla beraber onun değişik isimlerle arııld.ığına da rastlarımaktadır. 
Bu isimlecin başlıcaları şunlardır: [.w...ıı ..:..... Al "Fihristu'l-Wema's2, [~ı ..:..... ~] 

19 Bkz. DİA_ Kitiibiyiit "Mad." 
80 Bkz. el-Medhal ila İlmi'l-Bibliyografya, s. 25. 
81 Bu eseri "el-Fihrist" diye kaydedenlerden bazıları: Flügel, Bayard Dodge, Eymen Fuad 

Seyyit, Rıda Teceddud, vd. 

rı Riyadizade, Esmiiu'l-Kutub, s. 246; Hiifız İbn Neccar, Zeylıt Tarihi Bağdtld, Il, 34; İbn Hacer, 
Lisiinu'l-Miziin, V, 72-73; VL 558. 
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"Filıristu'l-Kütüb"B3, [•4.) \jı Jl:>-l .) ...:...... ~ı] "el-Fihrist fi Alıb8ri'l-Udebff'84, [ ...:...... _;t> 

r _,w ı] Fi/ırisu'l-'W um "ss ve [r _,w ı j.,Ö] Fevzu 'l-Ulum.s6 

C) Fihrist'in Muhtevası 

Fihrist'in bir bölümünde bu esrin 377 hicri yılında telif edildiğine dair 
birçok maqalede bilgi verilirken, diğer kısmında böyle bir tarihlendirmeye gi
dilmediği müşahede edilmektedir. Bu da: "Acaba kitap iki kısım olarak mı 
planlandı?" sorusunu akla getirmeftedir. 

Çok yaygın bir yaklaşım olarak Fihrist kitabının bize tam ve kamil ma
nada ulaşmadığı düşünülmektedir. Eserin, müellifi tarafından tamamlanama
dığı ve el-Wezir el-Mağrib1 (418) tarafından t~amlandığı fakat eserin bu ta
mamlayıcı bölümünün elimize ulaşmadığı ileri sürülmektedir. Tarih ve kültür 
tarihi alanında çalışmaları günümüze kadar gelmiş bulunan Yaqfrt el-Hamewi 
(626) tarafından yapılan birçok Fihrist'ten yapılan metin naqli incelendiğinde 
bu görüşün delillerle beslendiği düşünülmektedir. Bu konu özel bir inceleme 
konusu yapılabilir. 

Anlaşıldığı kadarıyla Nedim, Fihrist adını verdiği eserini iki bölüm ha
linde tasarlamıştır. Birinci bölüni.ü yalnızca İslam ve Müslümanlar ile alakalı 
literatüre tahsis etmiştir. Buna bağlı olarak öncelikle İslam ile ilgili ilimleri ele 
almıştır. Bunun yarunda tarih süreci içinde İslam çizgisinden sapıp kendilerine 
mahsus bir yol, mezhep ve din olarak Yahudilik ve Hıristiyanlık hakkındaki 
eserleri incelemeye almıştır. Bu bağlamda İslam üzere Allah tarafından gönde
rilen şeriatleri ortaya koymaya çalışnuştır. Ardından Arapça ve gramerini, ede
biyat mahsullerini, şiir ve şairleri, kelam ve kelamcıları, fıqıh ve fıqıhcıları, ha
dis ve hadisçileri, tefsir ve tefsircileri ele almaya çalışmıştır. İşte bu konular, 
Qahire (Paris) nüshasuun ana konularını oluşturmaktadır. 

İkinci bölüm ise, İslam öncesi döneme ayrılmıştır. Burada gayrimüslimler 
nezdinde ortaya çıkan ve oralarda gelişen ilim, bilim, sanat ve zanaat alanların
da zuhur eden incelemeler, risaleler, kitaplar ve diğer eserler ele alınmıştır. 
Qadim felsefe ve felsefeciler, eski dönem ilimleri, inanç sistemleri, mezhepler, 
kimyacılar ve sanatçılar, müsamereler, hurafeler, sihirbazlık, muskacılık, göz 
boyama ve eğlence türlerine ilişkin yazın kategorize edilmiştir. 

83 Yaqiit el-Hamewi, Mu 'cem u '1-Udebô, VI, 2427. 
84 Es-Safedi, el-Wiifi bi'/-Wefeyiit, U, 139. 

as Haô Halife, Keşfu'z-Zımiin, n. 1303. 
86 İsmail Başa el-Bağdadi, Hediyyetu'l-'Arifin, n. 55. 
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Fihrist, çok kısa ve özlü bir önsöz ile başlar. Burada Nedim, kitabının ge
nel çerçevesini çizer. Ardından kitabında ele aldığı maqa.Ieler:in (bölümlerin) 
başlıklaruu ve muhtevalarının listesini verir. Bu maqa.Ielerin her biri belli bir 
konuya tahsis edilmiştir. Mesela birinci maqa.Ie nahivciler ve dilcilere, ikincisi 
şiir ve şairlere, üçüncüsü kelam ve kelamcılara, dördüncüsü faqihlere ve mu
haddislere, beşincisi felsefe ve diğer bilimiere ayrılmışbr. 

Kitabın tamamuu oluşturan on maqa.Ienin her biri muhtevasının içeriğine 
uygun biçimde farklı fenlere (bilim dalına) aynlmıştrr.s7 Nedim, bu fenlerin her 
birinde, o konuda eseri bulunan kişileri kaydeder.ss . 

Şimdi de Fihrist'teki maqa.Ielerin başlıklaruu ve kaç sayfayı kapsadıklan-
nı gözden geçirelim: 

Birinci 'Maqale: Kııvimlerin Dilleri ve Semavi Şeriatlarla İlgili Kitaplar:s9 Bi
rinci bölüm çeşitli milletierin konuştuğu diller, kullandığı yazılar ve bunların 
özelliklerinin yanı sıra mukaddes kitaplar, Kur'an, kıraat ilmi ve bu konunun 
uzmanlan olan kurralara aynlmışbr. Yahudi ve Hıristiyan kutsal kitaplarına da 
temas edilmekte, Yahudi a.Iiınlerinden sadece Said el-Feyyilmi'ye (Saadia Gaon) 
yer verilmekte, aynca bazı Hıristiyan din ai.im.leri tanıtılmaktadır.9o (ss. 6-59). 

İkinci Maqale: Nahiwciler ve Lügatçiler: İkinci bölüm dil ve gramer hak
kında olup. Arap nahvinin teşekkülü, Kfıfe ve Basra dil okullarındanahiv ilmi
nin geliŞmesi, bu okulun görüşlerini birbirine katarak yeni bir görüş ortaya 
atmaya çalışanlar, Arapların en büyük edipleri ve hatipleri gibi konulara ilişkin 
bilgiler içermektedir. Bu bölüm kitabın en uzun bölümlerinden biridir. (ss. 59-

130). 

81 Acaba kitap tasnifinde kullarulan bu onlu sistem, Nedlm'in orijinal buluşu mudur yoksa 
daha önce buna benzer bir onlu sistem kullananlar vai uudır? Bildiğimiz kadanyla 
Nedim'den önce Ebu Tenımam'ın (228), el-Hamiise'de, İbn Sellam'ın (232), Tabaqatu 
Fuhiili'Şu'arii'da, İbn Quteybe'nin (276), 'Uyünu'l-Ahblir'da onlu sistemler kuUandığıdır. 
Hamase kitaplan da, çoğun, onlu bir sistemle düzenlenmiştir. Bu edebi türler Nedim için 
en azından ilham kaynağı olarak düşünülebilir. 

88 İlginçtir, Nedim'in Fihrist'i 1871-1872'den yayınlandıktan 3-4 yıl sonra yani 1876'da mo
dem kütüphaneciliğin babası sayılan Melvil Dewey (1851-1931), onlu kütüphane sistemini 
yayınlamıştır. Buradan hareketle, Dewey, bu sistemini Fihrist'in onlu sistemine borçludur, 
denebileceği düşünülmektedir. Bu eserin onun temel düşünceleri üzerinde ilham verici bi
çimde tesir ettiği kuşkusuzdur. 

89 Biz bu sayfa numaralaruu Fihrist'in 1978'de Beyrut'ta basılan nüshasına göre verdik. 
90 Bu konuda Ebu Hayyan et-Tewrudi, Risıiletu'l-Kitabe, el-Qalqaşandi, Subhu'l-A'şa fi 

Sınıi'ati'l-İnşa adlı eserlerini yazmışlardır. 
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.Üçüncü Maqıile: Haberler, Edebiyat, Ensfib ve Siyer: Üçüncü bölümde tarih, 
_. siyer, ensab aJ.imleri ve bunların eserleriyle katipler, divanlar, nedimler, 

: milsiqişinaslar tanıblmakta ve eğlenceye dair konulara yer verilmektedir. Bu 
bölüm, el-Fihrist'in en uzun iki bölümünden biridir. (ss. 131-222). 

Dördüncü Maqale: Şiir ve Şnirler: Dördüncü bölüm şiir ve şairler hakkın
dadır. (ss. 223-244). 

Beşinci Maqiile: Kelam ve Mütekellimler: Burada Mu'tezile, Murcie, 
İmamiye ve Zeydiye Şi' ası, Mücbire, Haşwiyye, Harici ye, Mutesawwife, 
İsma'iliyye hakkındadır. (ss. 245-279). 

Altıncı Maqiile: Fıqıh, Fuqaha ve Muhaddisler: Albncı bölüm fıqha ve fıqhl 
mezheplere ayrılmış olup eserin en geniş kısmıdır. (ss. 280-330). 

Yedinci Maqale: Felsefeciler ve Qadim İlimler ile İlgili Haberler ve Bu 
Konuda Yazılan Kitaplar; ·Burada Grek, Hind ve Fars kökerıli filozoflar, eserleri 
ve görüşleri ele alınmıştır. Bu bölüm, Fihrisrin en uzun iki bölümünden biridir. 
(ss. 331-422). 

Sekizinci Maqiile: Musnmereciler ve Hurafecilerin Haberleri, İsimler ve Hura
feler/e İlgili Haberler: Yani sekizinci bölüm sihir, büyü, blsım, gözbağcılık ve 
hurafelere ayrılnuştır. (s. 422-441). 

Dokuzuncu Maqale: "Sıibie" diye bilinen Keldanlı Hamıiniyyenin mezhepleri 
ve Keldanlı Senewiyyenin mezhepleri: );'ani, Dokuzuncu bölüm Sabiiler, Maniheist
ler, Mazdekiler gibi eski Mezopotamya ve Pers din ve kültürlerinin uzantısı 
olarak varlıklarını devam ettiren din, mezhep ve kültürleri, bu konuda yazılan 
kitapları ve müellifleri. el~ alır. (ss._ 441-493). 

· Onutıcu Maqiile: Qadfm ve sonraki dönem felsefecilerden olan Kimyacılar ve 
, Sanatçılar: Onuncu bölüm de İlkçağdan itibaren eski kimya alarundaki çalışma
ları içermektedir. (ss. 493-507). 

D) Nedim'in Fihrist'teki Metodu 

I) Özlü Anlabmı Tercih Eder. 

1- Nedim'in Fihrisrte izlediği metodun bir özelliği, anlatırnda en kısa yo
lu izlerneye çalışmasıdır. Bunu onun önsöziirıde bile görmek mümkündür. Ön-
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sözü o kadar kısadır ki, metodunu, hedefini ve usulünü izah etmekten çok uzak 
olduğu gibi yazdığı kitabın adnu açıkça dile getirmekte yetersiz kalmıştır.91 

2- Tekrar etmekten kaçınması ve bu amaçla okuru kendisinden öncekile
rin kitaplanna havale etmesidir. Yani Nedim günümüzde ahf diye bildiğimiz 
metodu da kullanır. Mesela bir kişi veya kitaptan iki yerde söz ettiğinde bu iki 
yerden birinde onu nerede ve hangi amaçla zikrettiğini ifade ederek gereksiz 
bilgi ve tekrardan kaçınır.9ı 

Bununla beraber kimi zaman bir kitaptan veya mezhepten uzun uzadıya 
bahsettiğine de rastlanır. Mesela İsm8'iliyye'nm-kol1arından ve Kitfibu'l-'Ayn'den. 
detaylı biçimde bahsetrnişfu.93 ' 

ll) Ele Aldığı ~usanruflar (Müellifler) Hakkında Bilgi Verir 

Nedim, Fihrist'te bahsettiği musanruf ve müelliflerden. bahsederken onla
rm en ünlülerden başlar, ardından şöhreti onlara yakın olanlan zikreder. Bu 
minval üzere en az şöhreti olanlarına doğru gider. Bu metodu kitabının tama
mına uyguladığıru üçüncü maqa!enin üçüncü fenninde açıkça ifade eder.94. Mü
ellifin kimi zaman bu metoda aykın anlatımlan da vardır. Bu durumda neden 
böyle anlattığını açıklar.9s 

Biyografilerini de kategorize ederken "tabaqat sistemi"ni kullanır. Bunu 
kendisi birkaç yerde açıklar. Şairleri bu düzenin dışında zikretmek istediğinde 
buna dikkat çeker.96 Büyük şöhrete kavuşmuş ve haberleri her tarafa yayılmış 
olan müelliflerin biyografilerini, bu şöhretlerini yeterli bularak, vermez. Bu 
durumu birçok zatın biyografilerinde açıkça ifade e~er.97 

Biyografisini verdiği kişilerin hem doğum hem de ölüm tarihlerini ver
meye özen gösterir. Ama vefat tarihlerine daha çok dikkat ettiği, çoğu kimsenin 

91 Bkz. Fihrist (1978), ilk sayfa; Fihiist (1994), s. 7; Fihrist (2009), ı 3. 
92 Bu konuda bazı misaller için bkz. Fihrist (2009), I, 486-487; IL 65, 416. Burada okuru, 

Belhi'nin 'Uyunu'l-Mesnil ve'l-Ceviibat kitabına havale eder. 
93 Bkz. Fihrist (2009), I, 114-116; 66(Hl71. 
94 Bkz. Fihrist (2009), I, 450-451. 
95 Munalavus. el-Qasim b. Ma'n ve Qusta'nın biyografisinde bu türden açıklamalar yapar. 

Bkz. Fihrist (2009), ı 208, 594; IL 214, 292. 
96 Bkz. Filırist (2009), J, 396, 420, 423, 467, 501-502. 
97 İbnu'l-Mu'tez, Me'mün ve Cahza'run biyografilerini bu nedenle vermez. Bkz. Fihrist (2009), 

I, 358,359,449. 
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doğum tarihlerini vermediği gözlenmektedir.9S Bazen de "vefat etti" deyip tarih 
belirtınez.99 Bazen bir kişinin biyogra.fisini birden çok yerde verir.1oo Kimi za
man biyografisini verdiği kişi hakkında en yakın kaynakları mesela çocukları
nın veya öğrencilerinin verdiği bilgileri kullarur.ıoı 

Bahsettiği kişilerle bir yakınlık, dostluk ve taruşıklığı varsa bunu özellikle 
ifade etmeye özen gösterir.ıoı Kendisinde'n sonra vefat etmiş kimi çağdaşlarnun 

biyografilerine de yer verir. Kitabını yazdığı sırada bu kişilerin hayatta olduğu
nu belirtir.ıo3 Biyografisini verdiği ki.ı:ı;ıi müellifleri tenqld eder.I04 

Nedim'den öncel<.i bibliyografilei'de bu türden bir düzen yoktur. Onlar 
için ne zamanı ne de şöhreti ilkeli biçimde esas alan bir tasnif veya düzenleme

den söz edilebilir. 

Bu dönemde ortaya çıkan kitap listelerinin incelenmesinden anlaşılelığına 
göre bu tür bibliyografyalar ferdi çalışmalardı; kime ait olursa olsun konuyla 
ilgili tüm eserleri kaydetmeyi hedeflemiş değillerdi. Öte yandan bu dönemde 
müellifler, kendi müellefatırun listelerini bizzat kendileri yazarlardı. Kimi za
man bu işi onların öğrencileri yaparlardı. Ne~ döneminde bununla ilgili çok 
kayıt ve çalışma mevcuttu ve rahatlıkla ulaşılabilecek yerlerde duruyordıL 

IID Ele Aldığı Kitaplar Hakkında Maddi Bilgiler Verir 

Nedim, ele aldığı kitabı gönnüşse, kaç cildini gördüğünü, hacınini, kaç 
cilt ve kaç sayfa olduğunu, sayfalarını büyük mü orta boy mu olduğunu, her 
sayfada kaç satır bulunduğunu, her satırda yaklaşık kaç kelime yer aldığını 

beyan eder: Kitabın en önemli vasıflarıru ve özelliklerini açıklar. Kitabın orijinal 
mi yoksa kopya mı olduğunu dile getirir. Kaç nüsha olduğunu, hangi nüshası
nın daha sağlam olduğunu tespit eder. Kim tarafından hangi hatla yazıldığını 
befutir.ıos Kimi zaman bunlara ilave olarak kitabı nesnel bir şekilde değerlendi-

9i Bkz. Fihrist (1978), s. 47: İbn Muc!hid (d.245, vefatı 324 senesi Şaban'ın son gününe bir gün 
kala), s. 69: Ebu Mihlem eş-Şeybani (d. Mansfir hacca gittiği sene, v.248), 

99 Bkz. Fihrist (1978), s. 67, 68, 84, 96: Ebu Ziyad el-Kulabi, Şubeyl b. 'Ar' ara el-Dabu'i, el
Curremi, er-Ruasi. 

100 Ebu Bekr b. Kiimil, Ebu'i-Hasan er-Rummiini biyografileri birden çok yerde zikredilenler-
dendir. Bkz. Filırist (2009), ı 84, 188, 623; D. 122. 

101 Sirafi ve Şafii hakkında böyle yapmıştır. Bkz. Fihrisl (2009), I, 183, n, 55, 202. 
102 Bkz. Filırist (2009); ı 433, 674, 690, D. 126, 465. 

ıOJ Muhammed b. İmran el-Merzubiini bunun bir misalini oluşhırur. Bkz. Fihrist (2009), I, 407-
408; Yaqı1t el-Hamewi, Mıı'cenıu 'l-UdebB, VI. 2582. 

101 Cahza ve eş-Şi.mşati gibi. Bkz. Fihrist (2009J~ı 449,476. 

ıos Bkz. Fihrist (2009), I, 206, 236, 237, 362, 401, 464, 502, 582-584, D. 119, 276-277. 
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' rir. Onun orijinal mi sıradan mı yoksa intihal mı olduğunu ifade eder. Kitabın 
tamamlarup tamamlanmadığına, müşveddesinin temize çekilip çekilmediğine 
dair bilgiler verdiği de olur.106 Şu kadar var ki, en-Nediın'in ele aldığı her kitap 
için bu türden bütün bilgileri verdiği söylenemez. Mesela kaynak olar.aJ< kul
landığı veya kendisinden bahsettiği kitaplan gördüğüne 82 yerde işaret eder.ıo1 
Bunun dışında kalanlar hakkında bu bilgileri vermez. 

Bilgi verirken öncelikle gördüğü kitapları, ikinci sırada hakkırıda bir şey
ler okuduğu veya duyduğu kitaplan tespit etmeye çalışır. Kimi zaman kitapla
nn bölümlerine, tertiplerine ve içindekilerine değinir.ıos 

Kitaplardan söz ederken, kimi zaman, onların gerçek isimlerini vermeye 
değil, konularını açıklamaya çalışır. Mesela: ''Erdemli doktorun filozof olduğu 
hakkında bir kitap" ifadesi gibi...109 Bu tür açıklamalar yaparken önce kitabın 
asıl ismini verdikten sonra bu tür değerlendirmelere gitmiş olmasının daha 
faydalı olabileceği düşünülmektedir. 

IV) Kullandığı Kaynaklar Hakkında Bilgi Verir 

Çeşitli alarılar ve kişilerle ilgili olarak yazılmış bulunan "teracim" (muh
tasar hayat hikayesi) ve tarih kitaplardan yararlanan Nedlm'in, tabiat ve fen 
bilimleri ve qadim Yunan kültürü ile ilgili eserlerden istifade etmiş olduğu dü
şünülmektedir. Doğal olarak kullandığı kaynaklar konudan konuya farklılık 
arz etmiştir. Bu 'bağlamda Ebfı.'t-Tayyib el-Luğavi'nin, biyografilerini verdiği 
Nahivci ve Dilcilerin eserlerini kaydettiği "Meratibu't-Temwin" adlı eserini kay
nak olarak kullanmıştır. 

Yaru sıra Ebill-Hasan b. el-Kfı.fi (233) ve Ebfı.'l-Ferac el-Isfahani (357) tara
fından kaleme alınan müellefattan da yararlanmıştır. Ayrıca ve İbn Culcul'ın,ııo 
biyografilerini tabipierin eserlerini ele aldığı "Tabaq6tu'l-EtıbbQ ve'l-Hukem6" 

106 Bkz. Fihrist (2009), L 15, 24, 107, 1~7, 174, 175, 180, 180, 181, 218, 226, 228, 231, 242, 362, 445, 
449, 502; n, 30, 278, 449. 

101 Bkz. Fihrist (1978), L 6, 32, 35. 

uıs Bkz. Fihrist (2009), 1, 431, U, 257, 280. 
109 Bkz. Fihrist (2009), U, 257, 280. 
110 Ebu Davüd Süleyman b. Hassan el-Endelusi (332-384/843-994). Doktorluk ve eczaolıkta 

ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi, tarihçi ve bpçıdır. Özellikle Dioscorides'in bpla ve 
eczaolıkla ilgili eserleri üzerinde çalışauşbr. Zamarun sultam Hişam el-Mueyyed Billah'ın 
özel doktorluğunu yapnuşbr. Bu alanlarla ilgili değerli maqile ve eserleri vardır. Bkz. İbn 
Ebu Useybi'a Muwaffaquddin Ebu'I-Abbas Ahmed, Beyrut 1299/1882, Uyunu'I-Enbii fi Ta
baqati'l-Etıbba, s. 21, 27, 49, 54, 77, so, 110. 
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adını taşıyan kitabını misal olarak verebiliriz. Bu ikinci eser, en-Nedim'in el
Filırist'ini yazdığı aynı se.nede yazılmıştır. 

Nedim'in kendisinden faydalandığı düşünülen çalışmalardan biri de el
Cahız'ın (255) müellefatına ilişkin fihristlerdir. Cahız bu fihristieri "el-Hayewfin" 
adlı kitabının başında kaydetmiştir. Necüm de onlardaki bilgileri kullannuş
tır. ııı 

Nedim'in bu ilk dönem bibliyografilerinden, özellikle Cahız (255) ve 

Cabir b. Hayyan'ın (200) fihristierinden istifade ettiği düşünülmektedir. Onun 
yazılı bulunan iki listesi mevcuttur. Birincisinde tüm eserleri genel manada 
kaydedilmiştir. Diğerinde ise özellikle kimya ile ilgili eserleri zikredilmiştir. 

Anlaşılelığına göre bu müellif, tarihin bu uzak döneminde eserlerinin konuları 
arasında önemli bir fark olduğunu anlarnışb.r. Cabir, her tür ilgi ve takdiri hak 
eden bu idraki nedeniyle, kimya ile ilgili eserlerinin okurlan ile diğer eserleri
nin okurlarının birbirinden ayrı olduğunu anlamıştır. Onun için bir listesinde 

tüm eserlerini kaydetmişken, diğerin~en ancak mütehassıs kişileri ilgilendiren 
müellefatını zikretmiştir. 

Fihrist'in kaynaklan tespit e~ebilir mi? Acaba en-Nedim bu eseri yazar
ken ne gibi kaynaklan kullanmıştır ve ne gibi eserlerden yararlanmıştır? 

Nedim' in, el-Fihrist'inde cabir b. Hayyan'ın kendi müellefah için hazır

ladığı "el-Fihrist'', Ebu'I-Hasan el-KUfi'nin hazırladığı "bibliyografik listeler", 
er-R.azi"nin kitaplan için hazırlanan "el-Fihrist'' ve Yahya b. 'Adiy tarafından 

kaleme alınan Aristoteles'in kitaplarını içeren "el-Fihrist'' gibi eserleri gördüğü 
ve kitabını yazarken onlardan pek çok bilgiyi olduğu gibi aktardığı bilinmekte
dir. 

Bunun yanında Nedim, mutlak manada Harun Reşit tarafından kurulup 
Me'mı1n döneminde zirveye tırmanan "Beytu'l-Hikıne"de mevcut olan tüm 
eserleri de elden geçirmiş ve incelemiş olmalıdır. Yaru sua, onun, devlet adam
lan, vezirler ve ilme hizmeti seven kişiler tarafından Bağdat, Medinetu' s-Selam 
(İbn Hficib en-Nu'mfin Kütüphanesı), Medlnetu'l-Hadise (Muhammed b. el-Huseyn 
b. Ebu Ba'ra Kütüplıanesı), Musul (Ali b. Alım.ed el-'İmranı Kütüphanesi), Basra. 
Kı1fe, Samerra gibi şehirlerde kurulan devlet ve vakıf kütüphanelerini de ince
den ineeye elekten geçirmiş olması gerekir. m 

111 Bkz. Ebu Usman Umar b. Bahr el-Cahız, Kitiibu'l-Hayewan, thq. Abdusselam Harun, 
2.Basım, Mısır 1384/1965,1,4-12. 

112 Bkz. el-Fihrist (2009), Muqaddime, 10; I, 13, 51, 106-107, 265, 515, 503, 674, ll, 208, 234-235, 
258, 462-463. 
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Nedim'in el-Fihrist'te kaynak olarak kullandığı kitaplardan da söz edile
bilir. Nedim, çoğun, bunları kendisi açıkça ifade eder. Bir fikir versin diye bun
lardan başlıca başvuru kaynaklarını zikredelim: 

İbnu'l- Kfrfi diye meşhur olan Ebu'I-Hasan Ali b. Muhammed b. Ubeyd 
b. ez-Zubeyr el-Esedi (348). Aynca Ebu Ca'fer Ahmed b. Muhammed b. Rüstüm 
et-Tabeô (310), Ebu'l-Huseyn 'Abdullah b. Muhammed b. Sufyan el-Hazzaz 
(325), Ebu't-Tayyib Ahmed b. Uhay eş-Şam, Cahcah diye bilinen Ebu'l-Feth 
'Ubeydullah b. Ahmed en-Nahw1 (358). Bunlardan Kweli Gramerciler ve Tarih
çiler konusunda yararlannuştır. Sa' da b. el-Mubarek'in Kitabu'l-Eradi ve'l-Miyah 
ve'l-Cibal kitabından da istifade etmiştir. (Filırist, Seyyid, I, 213-214) 

En-Nadr b. Şumeyl'iiı. Kitab es-Sıfat adlı eserinden (FS. I, 145); Hişfun b. 
Muhammed b. Es-Saili el-Kelbi'nin Müellefatına ilişkin listeyi İbnu'l- Killi'nin 
hattından nakletmiştir. (FS. I, 301-305) 

Ayru şekilde Ebu'I-Hasan 'Ali b. Muhammed el-Medruru'nin Müellafatı
na ilişkin listeyi kullanmış onun hattından birçok ilimin biyografisini ve kitap
larının isimlerini aktamuştır (FS. I, 316-323); yine onun hattından ez-Zubeyr b. 
Bekkar' dan rivayet edenlerin isimlerini nakletmiş İshak b. İbrahim el
+vfawsili'nin Kitabu'l-Eğanf el-Kebfr (FS. I, 438) 

Ebu'I-Hasan b. et-Tenh'in Beni'l-Furat'ın kitaplarından elde ettiği dile, 
gramere, şürlere ve diğer konulara ilişkin yorumlan kaydetmiştir. Ebu'I-'Anbes 
es-Saymennin Mesawiy el-' Awam adlı kitabını kaynak olarak kullanmıştır. 

(FS. n, 460-461) 

Ömer b. Şebbe'nin "Mekke" kitabından istifade etmiştir. Ebu' I-' Abbas 
Ahmed b. Muhammed el-Sewabe b. el-Katib'in (277) el-Kitabe we'l-Hatt adlı 
eserini kaynak olarak kullannuştır. (FS. I, 13, 17, 20) 

Me'mtl.n tarafından Hikmet Kütüphanesi'ne sorumlusu tayin edilen Sehl 
b. Harun (215) Hatt ye Arap kelamının methine ilişkin sözlerini naqletmiştir. 
(FS. I, 25, 26) 

Cehşiyan'nin ei-Wuzera kitabından, İbn el-Muqaffa'run Farslarla ilgili 
eserlerinden, İbrani Qaleı:n.inden söz ederken ''Bazı Qacüm Kitaplar" ve ''Bazı 
Qadim Tarihler" dediği kaynaklardan, Yahudilerin bazı ilim erbabından ve 
onların fazıllarından konuyla ilgili bilgiler aktannıştır (FS. I, 29, 30, 31, 34, 36, 
156). 

Ebu'l-Fadl Ca'fer b. el-Muktefi Billah'tan kitabının pek çok yerinde özel
likle Yedinci MaqaJ.ede bolca nakiller yapmıştır. Muhammed b. Zekeriya er-
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Razi' den. Çin Qalemi ve yazısıyla ilgili uzun bir metin naklebniştir. (FS. I, 39, 
40) 

Birinci Maqalenin İkinci Fenninde ilahi şeriatlerle ilgili kitapların isimle
rini verirken Me'mfın'un Kütüphanesi'nde bulunan Qadim bir yazıyla yazılı 
Qadim bir kitaptan aktarmalar yapmışbr (FS. I, 51-54). 

Tevrat'tan söz ederken Yahudilerden fazıl bir adama sorduğunu, Hristi
yanlann İncilinden bahsederken "Yfınus el-Qiss" diye bilinen erdemli bir şahıs
tan Arapçasına ilişkin sorular sormuş cevaplar almışhr (FS. I, 56). 

Birinci Maqalenin Üçüncü Fenninde, Qur'an'ı Kerim ve onla ilgili kitap
lardan söz ederken İbn Ebu Davud es-Sıastani'nin "el-Mesahif" kitabına, el
Fadl b. Şazan'ın "el-Qıraat" kitabından Abdullah b. Mes'ud ve Ubey b. Ka'b'ın 
Qur'an'ın Nüzul sırasına ilişkin bilgiler aktarmışbr. (FS. I, 64-67). 

Kaydettiği bilgiyi, çoğun, nereden aldığını belirten en-Nedim, bu amaçla 
kimi ifadeler kullanır. Bunların bazılarına bir göz atalım: L.) Jli]• (.;:..~.>-]• [1:.:..~.>-]• 

[..:...-...]• (}";]. [y].(Jli] , (öj~!l:.:..~.>]• [d;).113 Bununla beraber ele aldığı konuya 
yakın olan kaynakları da değerlendirmeye çalışır. Bu bağlamda şu tür ifadeleri 
kullanır: (..!ll; t.Şl; ır J Jli]· [ ~ül.:r ~; ..:JL].ıı4 

Nedim'in kenqi hocalarına ve ilmin öncülerine ne kadar bağlı olduğunu 
gösteren delillerden biri de onun ele aldığı konularda onların naklettiklerirıi 
kendi gördüğüne ve görüşüne takdim etmesidir. Bu tür ifadelerinden bazıları 
şöyledir: (.ı.;~ l.. \Jp ~li l.. 1.;~.) ..!ll.il.i ..:-lh)l_, \Jl.;JI..j W~l..~.>l.JGU .:t. J.AAJI]• (~dj 
.qi;l.. ~J_yi ~-'.;_?.).ı.; l.. ~ ..:.ı\.4...:J1 '-:'\:S 4 ..j_,s:ll.:r. .;,-JI .._r.t].ııs 

Kimi zaman naklettiği konularla ilgili tenqtdlerde bulunur. Mesela el
Cahız'ın imametle ilgili kitaplarının Me'mfın tarafından beğenilip takdir edildi
ğini naklebnesi hakkında: "cahız'ın bu sözü güzel bulmasının, kendisini büyük 
gösterme eğilimine dayandığını zarınediyorum" değerlendirmesirlde bulu
nur.ıı6 

Kitapları tanıtırken kimi zaman hem ilk geçtiği yerde hem de ikinci defa 
geçtiği yerde olmak üzere çift yönlü atıflar yapar.n7 

m Bkz. Filırist (2009), I, 30, 32, 43, 44, 54, 61, 82, 104, 105, 109, 122, 142, 149, 166, 167-168, 178, 
181, 401, 438, 578-580;·n, 39, 117, 118, 143, 152, 154, 164, 169, 173, 209, 249, 276,306, 434. 

114 Bkz. Fil•rist (2009), I, 43, 54. 

ııs Bkz. Fihrist (2009), l, 66, 145. 
116 Bkz. Fihrist (2009), I, 580. 
111 Bkz. Fihrist (2009), l, 188,364,512, 629; IL 121-122, 179. 
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E) Fihrist'in Hususiyetleri 

Hicri dördÜncü asırda kitaplar ve müellif alanında üç önemli ·kitap ya
zılmış br. Bunlann birincisi Farabi'nin (339) İhsau'l-'Wfim'u, ikirıcisi _Nedim'in 
(380) Filırist'i, üçüncüsü ise Hawfuizmi'nin (387) MeJiltflıu'l-'Wı?m'udur. 

Bu üç eserin kendi alanlarında önemli oldukları konusunda şüphe yok
tur. Şu kadar var ki, Arapça olarak yazılmış kamil manadaki ilk bibliyografik 
eserin Nedim'in, Fihrist'i olduğu konusunda genel manada bütün doğulu ve 
batılı araştırmaolar ve ilim adamları ittifak etmektedir. Elbette bu bilim. dalı 
Nedim'in Fihrist'inde ortaya koyduğu düzeyae durup kalmJ-Ş değildir. Ondan 
sonraki ön asırlık dönemde de bu alanda gelişmeler olmuş ve bibliyografik 
eserlerin kat ettiği uzun yolun trafik işaretleri gibi nice eserler Müslümanlar ve 
gayrimüslimler tara!ından kaleme alınrruşb.r. Bunların pek çoğu da Fihrisrten 
istifade etmişlerdir. llS 

işaret edilen bu ve benzeri eserler Nedim'in Fihrist'inden sonraki çalış
malardır. Bunlann ondan istifade etmiş olmalan makul ve malumdur. Ancak 
ondan önceki çalışmalar bu kadar açık ve belirgin değildir. Fihrist'in bize ula
şan nüshaları dikkate alındığında müellifinin hicri 377 yılına kadar ne kadar 
farklı ilim dalıyla ilgili olursa olsun Arapça yazılan ve Arapça ya çevrilen bütün 
eserleri kapsamaya çalışbğı ve hiçbir eseri dışarıda bırakmamaya gayret ettiği 
anlaşılmaktadır. _Burada iki şeyin sorgulanmadan kabul edilmemesi gerekmek
tedir: 

1- Nedim ve Fihrist'e gelinceye kadar kimsenin bu konuyu ele almadığıru 
söylemek ne kadar doğru olabilir? 

2- Ne kadar mahir ve ne ölçüde malumat sahibi olursa olsun nihai nok
tada bir kişinin yaklaşık 400 yıllık kültürel müellefab, hiçbirini dışarda bırak
mayacak şekilde, ele almış olması mümkün müdür? Böyle bir çalışmayı bugün 

ııa Bunlann bazılanru burada hatırlayalım: 1-el-Milel ve'n-Nihal, 'Abdulkerim Şehristani (548), 
1- Mu'cemu'l-Udebil, Yaqfıt el-Hamewi (626), 2- Zeylu Tarihi Bağdad, Hafız İbnu'n-Neccar 
(643), 3- AhbBru'l-'Ulemil' bi-Ahyt1ri'l-Hukemil', Ali b. el-Qadi el-I<ıfti (646), 4- 'Uyfinu'l-Enbil' 
fi Tabaqt1ti'l-Ehbba', İbn Ebtl Üsaybi'a (668), 5- Wefey6tu'l-A'ydn ve Enbilu Ebndi'z-Zemdn, 
Ahmed İbn Hallikan (681), 6- Ttirihu'l-İslt1m ve Siyeru A 'lilmi'n-Nııbelil, Hafız ez-Zehebi 
(748), 7-9- List1nu'l-Miziln, Tehzibu't-Tehzib ve el-İsilbe fi Temyizi's-Sahtibe, İbn Hacer el
Asqalaru (852), 10- Tabaqt1tu'l-Mufessirln, Muhammed b.' Ali ed-Davudi (945), 11- Miftahu's
~'ilde; Taşköprizade (968); 12- Keşfu'z-Zunün, Haô Halife (1067), 13- İydilhu'l-Meknıln fi'z
Zeyli 'alt1 Keşfi'z-Zunün, İsmail Paşa el-Bağdadi (1339), 14- Hediyıjetu'l-'Arifin Esnıilu'l
Muellifin As8ru'l-Musannifin, İsmail Paşa el-Bağdadi (1339), 15- Mu'cemu'l-Matbü'titi'l
'Arabiyye ve'l-Mu'arrabe, Ytlsuf Serkis (m.1932), 16- Tdrihu't-Turt1si'l-'Arabl, Cari Brockel
roann (m.1956). 
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bile ilimde, teknik ve malzernede meydana gelen onca gelişmeye rağmen değil 
bir kişi, bir kwum bile gerçekleştireınez. 

Ned!m, Fihrist'inde hedefini geniş tutmuştur. Ancak tüm İslam alemin
de, Hint, Fars ve Yunan kültüründe mevcut olan bütün Arapça kitaplan kuşa
tan bir çalışma yapmak hiç de kolay değildir. Onun Mısır, Yemen, Hicaz, Afİiqa 
ve Endülüs gibi uzak bölgelere uzanamadığı, hatta kendi havzasında mevcut 
kimi müellif ve musannıflan göremediği tespit edilmiştir. Adını zikrettiği her 
aiiın veya sanatçının tüm eserlerini kaydetine iddiasında da olmamışbr. Doğru
su da budur. Mütevazı bir çalışma her zaman iddialı bir çalışmadan iyidir. 

Birçok açıdan kernalin doruğunu zorlayan bir eserin sahasında ilk olması 
düşünülemez. Bu kadar geniş ve kapsamlı bir ç.alışmarun herhangi bir dilde 
bibliyografik eserlerin ilki olması pek mümkün gözükmemektedİr. Mesela 
Ebıi'l-Hasan b. el-KUfi (233) bu konuda bir öncü olarak düşünülebilir.119 AkıL 
mantık ve doğal seçme/seçilme kurallan çerçevesinde düşünüldüğünde bu 
kitabın ilk adım olarak düşünülemeyeceğini öngörmektedir. Bu eser, ancak 
kendisinden önce yapılmış birbirinden kopuk küçük çaplı, dar alanlı çalışmala
rın bir meyvesi olarak düşünülebilir. 

F) Fihrist'in Önemi 

Bu eserin önemini Doğulu ve Bablı birçok bilim adamı tespit etmiştir. 
Öncelikle Yaqut el-Hamewi, onun sahasında önemli bir boşluğunu doldurdu
ğunu, te'lif ve tanziminin fewqalade olduğunu ifade etm.iştir.uo İslam kültür 
sisteminde çok değişik alanlarda önemli eserler yazanların çoğu Fihrist'ten 
istifade etmiştir. Bunlara yerinde işaret ettik. 

Nedim, mesela 165 Müslüman mateınatikçiden bahsettiği ve onlar hak
kında bilgi verdiği düşünüldüğünde onun verdiği bilgilerin önemi daha kolay 
anlaşılabilir. Aynca o sevgi, dostluk, aşk ve işıklar hakkında tam üç sayfa tutan 
kitap adlarını sıralar. Bunlardan günümüze gelenler çok nadirdir. Onlar hak
kında tüm bildiğimiz Fihrist'in aktardığından ibaret kalmıştır. w Bunlardan biri 
üzerinde araşbrma yapan herkes bu tespitleri teslim eder. 

Bablı ve doğulu müsteşriklerden İslam kültürü ile ilgilenenler de özellik
le el-Fihristi taqdir etmişlerdir. Sözgelimi, M Serthelot (m.1907): "İslam'ın ilk 
dört asnnda bilimlerin ulaşhğı düzeyi tespit etmek için el-Fihrist ana kaynak /amu-

119 Bkz. Fuad Sezgin. Ttirihu't-Turtisi'l-Anıbi, II. 289. 
120 Yaqut el-Hamewi, Mu'cemü'l-Üdebti, xvm. 268. 
121 Bkz. Filırist (1978), s. 425-428. 
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mundndır" ifadesini kullanır.122 Alman musteşriq Sigrid Hunke (m.1999) de Arap 
Güneşi Batının ÜZerine Doğar adlı eserinde el-Fihrist kitabının önem~ vurgu
lar.ı23 F. Rosenthal, Müslümnnlardn Tarih Bilimi adlı eserinde Fihrist'e çok büyük 
önem atfeder ve onun metni ile daha sonra yazılan tarih metinlerini-karşılaş
tırma arzusunu dile getirir. Bunun çok değerli bir çalışma olacağını anlatmaya 
çalışır.l24 Müslümanlar nezdinde bu kitabın bilim dünyasında gün yüzüne çık
ması ise ancak müsteşriklerin onun üzerinde bir asır çalışmasından sonra ger
çekleşmişfu.ııs 

Bu eseri Arap dilinde yazılan bibliyografik çalışmaların ilki ve en önemli 
yol işareti olarak görülmüş ve onun sayesinde bu alanın önemi, ciddiyeti ve 
orijinal bir düşünce olduğu netlik kazanmıştır. Bu yapıtın kültürel bir ansiklo- · 
pedi veya büyük b!r bilgi hazinesi olarak değerlendirilmesi mümkündür.l26 O 
sadece kitaplar ve yazariamu vermekle yetirunez; kimi yerlerde ve konularda 
derine iner, analizlere girişir, bir grubu, cemaati ve çevreyi düşünce ve tuturnla
nyla ele alır ve qnların bu düşüncelerinin nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışır. 

Fihrisri, Müslümanların nice gayrimüslim bilginlerinden mahir bir uz
manlıkla yaptıklan tercümelerin önemli kaynaklarından biri saymak gerekir. 
Aynca bu eser, Müslümanların medeniyet asırlannda ilim hayatının ulaşhğı 
düzeyin tespitini ortaya koyan en kapsamlı, en güvenilir ve otantik belge sayı
labilir. Arapça, yazılmış ve Arapçaya tercüme edilmiş tüm eserleri bir araya 

ın Bkz. Barthold. Wilhelm, İslam Medeııiyeti Tan1ıi, çvr. M. Fuad Köprülü, İstanbul1940. 

ızı Hunke, Sigrid; Avrupa'mn Üzerine Doğan İslam Güneşi, çrv. Servet Sezgin, Bedir Yay. İstan
bul1972. 

ıı• Rosenthal, Franz, İlmıı't-Tiirih İnde'l-Muslimin, çvr. Salih Ahmed Ali, Muessesetu'r-RisaJe, 
1403/1983, s. 2, 273-317. 

125 Müsteşriqlerin en-Nedim ve el-Fihrist üzerinde yapbğı çalışmalann bazılan: Gustav Flü
gel, İgnac Goldziher, August Müller, M. Th. Houtsma, Heinrich Suter, Helmut Ritter, ]o
hanne W. Füch, Cari Brockelman, A. ] . Arberry, H. G. Farmer, R Sellheim, Manfred Fleisc
hamrner, Friedrich Zimmerman, V. V. Polosin, Dewin Stewart, Paul Kunitzsch/ Dimetry 
Frolow, Devin Stewart, Rudolf Zulhaim, Bayard Dodge. Aynca Umar Rıda Kehhale, Hay
reddin Zirikli, SamirKhalil ve Fuat Sezgin de bu konuda çalışmalar yapmışlardır. 

126 Bu meyanda bazı yorumlar i~ :Abdullah Muhlis, 'Abdullatif Muhammed el-' Abd, 'Ab
dulwahhab Ebu'n-Nfir, 'Abdurrahan Mu'alla, 'Abdurrahman b. Hamd el-Akreş, 'Abdur
rahman Muhammed el-' Ayfan, 'Abdulcebbar Naô, 'Abdussettar ei-Halweô, 'Abdut
tewwab Şe.refuddin, Beşir el-Haşimi, Cewad 'Ali, Fadıl İbrahim Halil, İbrahim el-Ebyari, 
İbrahimHammude, Mahmud· el-Hac Qasim, ~ucahid Mustafa Behcet, Muhammed 'Awni 
• AbdurraUf, Muhammed Cevad MeşkCır, Muhamed Yfuıus ei-Huseyni, Şa'ban 'Abdulaziz 
Halüe, et-Tahir Ahmed Mekki araşbrmaalann maqale ve kitaplanna bakılmalıdır. 
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getirmeyi hedeflediğinden en qadim kitap listesi mesabesindedir.m Üstelik 
onların müellifleri hakkında da bilgi vermeye çalışmaktadır. İslam kültür tari
hinde erken dönemlerde kitap isimlerinin yazıldığını ve bunların rasyonel bi
çimde konularına göre kategorize edildiğini gösteren en sağlam delil Nedim'in 
bu eseridir. Bu eser bize Müslümanların olayları ve haberleri aktarırken ne den:
li emanet, dikkat, incelik ve te~pit ilkelerine bağlı kaldıklarını da ortaya koy
maktadır. 

Fihrisrin kendisinden sonraki nesiller üzerinde ne gibi bir tesiri olmuş
tur? ·Bu konuda gerçekten somut etkisi olduğu söylenebilir mi? Olmuşsa bu etki 
ne ölçüdedir? · 

Nedim'in, Fihrist'i ile önemli bir alanda çığır açhğı müşahede edilmek-· 
tedir. Onun eseri ilk asırlarda tam bir ta~dir görmese ve ilgi odağı olmaya maz
har olmasa da, sonraki asırlarda yaşayan ulema ve üdebaya yol gösterdiği dü
şünülebilir. Mesela Yaqut el-Hamewi, Cemaleddin el~ıfti, İbn EbU Usaybi'a, 
İbn Hallikan, İbn Enceb es-Sa'!, Gregoryus b. el-'İbri, Zehebl, Safedi, İbn Hacer 
el-' Asqalani, İbn Qutlubuğa ve ed-Dawiıdi gibi pek çok kültür. tarihçisi ondan 
büyük ölçüde istifade etmiştir. Onlar hem usul olarak ondan ilham almışlar 
hem de onu-bir kaynak olarak.kullanmak suretiyle kendisinden faydalaruruş
lardır.128 

Nedim' in, Fihtist adlı kitabı, zengin içeriğiyle . nun evlere ve : kitaplıklara 
girmeyi hak etmiştir. Eğer bu kitap olmasaydı, dış saldırılar :ve iç kargaşa neti
cesinde zayi olan milyorılarca kitabın adı ve özellikleri de unutulup gitmiş ola
cakh. 

G) Fihrist'in Yazma Nüshaları 

Öncelikle bilinmesi gereken şey, Fihrist'in günümüze kadar gelmiş tam 
bir yazma nüshası elimizde mevcut değildir. Bu nederıle parçaları birleştirme 
ve o~lardan bir bütün üretme durumundayız. 

127 Bu hususiyetine bakarak bazı Hıristiyan düşünür ve papazlar "Barnaba İndli" diye bir 
İncil'in bu dönemde mevcut olmadığını, zira el-Fihrist'te yer almadığını ileri sürerler. 
Avustuıyalı bilim adamı Rodney Blackhirt bu konuya ilişkin maqalesinde bu görüşü red
deder ve gerekçelerini ortaya koyar. Eğer Bamaba İndli sözü edilen kitaplarda yer alma

mışsa, onlardan yaklaş\k SOO sene önce oluşhırulan resmi belgelerde yer almışhr. Pa pa L 
Gelasius döneminde Miladi 496 tarihinde "Decretum Gelasianum" (yanlış ve dini düşüncelere 

aykırı kitaplar) adıyla bir liste hazırlanouşhr. Bu Hstede Barnabas İndli yer alnuşhr. Yedind 
asırda yayınlanan 60 yasak kitap "List of the Sizty Books" içinde de Bamaba İncili mevcut
tur. Bkz. http://www.depts. drew.edul jhc/ Blackhirst Bamabas.html (13.06.2014), s.00.05. 

121 
Bkz. el-Fihrist (2009), Muqaddime, ll. 
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Biritıci Nüsha: Qahire Nüshası: Bu nüshayı Napolyon tarafından Mısır'ın 
işgal edildiği dönemde (18. asır), buradan alınarak Paris'e götürülmüştür. Bu 
nüshada eserin ilk al h maqaJ.esi yer almaktadır. 

İkinci Nüsha: İstanbul Nüshası: Bu nüsha da yine 18. asırda bur"'adan alı
narak Leiden'e götürülmüştür. 

Bu iki nüsha üzerinde 1850' den itibaren 20 küsur yıl çalışan Alman or
yantalist Gustav Flügel onu yayımlayamadan öldü. Ondan sonra bu malzemeyi 
Johannes Roediger ve August Mueller ele almış onlar da Fihrist'in bu iki yazma 
nüshası \i-zerinde bir süre çalışhktan sonra onu m.1871-1872, yılında yayımlan
mışlardır. 

Eserin Leibzig baskısı, asıl incelerneyi yapan Flügel'in vefah nedeniyle 
'aqfunete uğramışa. benziyor. El-Fihrist'in metni ile ondan yapılan naqiller ör
tüşmemektedir. Mesela Yaqı1t'un (626) Mu'cemu'l-Udeba'da Filırist'ten naklettiği 
bilgiler, bu basımda mevcut değildir. Tetqiq yapanlar da bu konuda herhangi 
bir açıklama yapmamışlardır. Demek ki, bu konudan haberleri olmamışhr ya 
da bu meselede bir yorum yapmak istememişlerdir. 

Martijn Theodoor Houtsma (m.1941), WZI<M adlı dergide, en-Nedim ta
rafından yazılmış bir dizi biyografiyi tespit edip yayırılamış bulunmaktadır. Ne 
ki, bunların hiçbiri Flügel basımında yer almanuşhr.129 Bu da söz konusu hası
rnın kusurlu olduğu intibaını uyandırmaktadır. 

Üçüncü Nüsha: dstanbul!Süleymaniye) Şehit Ali Paşa Kütüphanesi nüs
hası (No:1934): Bu nüsha 181 waraq'hr. Ned"ım'in elyazması olan nüshadan 
hicri beşinci yılda yazılmışhr ve kitabın ikinci yansını oluşturmaktadır. Chester 
Beatty nüshasının diğe~ yansını oluşturmaktadır. H. Ritter (m.1907), Flügel'in 
üzerinde çalışbğı nüshanın kaynak nüshasıru elde etmiştir. Bu nüshada eserin 
sadece son dört maqaJ.esi mevcuttur. Bu nüshanın müellifin kendi hathyla yaz
dığı nüsha olduğu düşünülmektedir. 

Dördüncü Nüsha: dstanbul) Yeni Cami Kütüphanesi Niishası: H. Ritter 
bu nüsha üzerinde de çalışnuŞtır. 

Beşinci ve Altıncı Nüsha: dsta~bul) Köpriilü Kütüphanesi (İki Nüsha: 
1134, 1135): İlk nüshası 179 waraq'br. Hicri: 600 yılında yazılmış br. Diğer nüsha 

129 Bkz. Houtsma, "Zum Ki tab al-Fihrist", Wieııer Zeitschrift für die Kunde des Mprgen/andes, IV, 
1890, s. 22 vd. 



En-Nedlm (ibn AI· NodimJ Ve EI·Fihris~ininİslom KültürTarihindeki Yeri •141 

ise 118 waraq'hr. Kitabın son dört maqaJesini ihtiva ebnektedir. H. Ritter bu 
nüshayı incelemiş ve üzerinde çalışmış br .130 

Yedinci Niisha: (Medine) Arif Hikmet Kiitüphfltıesi: H. Ritter'in çalışma
sında bu nüshadan istifade etmemiş olması, incelemesinin önemli kusurların
dan.biri olarak düşünülmektedir. 

Sekizinci Nüsha: (İrlattda/Dublitı) Chester Beatty kütüphanesi (No:3315): 
Bu nüsha 119 varaq'hr. Müellifin elyazması olan nüshadan hicri beşinci yılda 
yazılmışhr ve kitabın ilk yarısını oluşturmaktadır. Bu nüsha Cezzar Ahmet 
Paşa'nıİl .Aka'da buJunan camiye vakfettiği- nüshadır. Bu nüshanın üzerinde 
Makrizi'nin el yazısıyla kime ait olduğu yazılıdır. 

Dokuzuncu Nüslıa: Paris Milli Kütüphane Niishası (No:4457): 237 
waraq'hr. Hicri 627 yılından önce yazılmışbr. Kitabın son dört maqalesini içEr
mektedir. 

Onımcıl Nüsha: Leiden Üniversitesi Kütüphanesi Nüshası: (No: 22). Bu 
nüsha kitabın son döıt maqaiesini ihtiva etmektedir. Bu qadim bir nüshadır. 

On birinci Niislıa: (Hind/Racistan-Tımk) Hanqah-ı Se'idiyye Niishası: Bu 
nüsha 44 varaqhr. Bu nüshaya "Fewzu'l-'Ulıim" adı verilmiştir. Bunun yazarı 
Yahya el-Cevheri'nin torunu Hasan b. Abdullah'hr. Bu nüshada dördüncü 
maqaienin son tarafları ile beşinci maqaienirı baş tarabnda çok eksik kısımlar 
~ardır. Özellikle Chester Beatty nüshasındaki pek çok eksiği tamamlayabilmek
tedir. Bununla beraber hem yazmalarda hem de matbularda buJunmayan kimi 
kıs~lar burada yer almaktadır .m 

130 Hellmut Ritter, Viyana (No:33) nüshasırun Köprülü·Kütüphanesi'nden (No:1134), Viyana 
National Bibliothek (No:34) nüshasuun da yine Köprülü Kütüphanesi'ndeki başka bir nüs
hadan (No:1135) istinsah edildiğini düşünür. Paris Bibliotheque Nationale yazmasııun 
(No:1400) Köprülü Kütüphanesi'ndeki nüshanın (No:l134) bir kısmırun, Leiden Univer
sitats Bibliothek' teki yazmanın ise (No:20) Viyana'dakinin (No:34) ayrusı olduğunu ifade 
eder. Köprülü Kütüphanesi'ndeki nüshanın da (No:ll34) Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki 
nüshadan (Şehid Ali Paşa, No:1934) istinsah edildiğini ve asıl nüshaıun bu olduğu kanaa
tine vamuşhr. Bu açıdan bakıldığında oriun, Flügel basunııun birçok yaİılış ve eksiklik 
içermesi nedeniyle kusurlu saydiğı anlaşılmaktadır. Bkz._ Der İslam (Dergisi, Berlin 1928], 
XVII, s. 1323. 

131 Bkz. Fihrist (1971), Muqaddime, s. Cim. 
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Değerlendirme 

Nedim'in El-Fihrist adlı eserinin yazmaları hakkında söylenebileceklere . 
gelince, ulaşılabilen kütüphanelere ve oralarda bultınan yazmalara ana hatlarıy
la göz gezdirildiğinde müşahede edilenler şöylece özetlenebilir: 

Yazma eserler konustında genel qaide: En önemli ve güvenilir yazma nüsha
ları, müel~ifin ana nüshasına ve kendi el yazısına dayanan nüshalar olarak kabul edi
lir. Bu qaideye göre düşünen bazı yorumcular, Fihrist'in yazmalarını değerlen
dirirken, Asıl nüshaya değil de, müellifin müsveddesine dayandıklarını düşü
nillebilmektedir. Bunun en açık delili olarak ·kitapta çok sayıda boşluğtın yer 
almış olmaSını gösterirler. Ama müellifin bunu ya bilerek boş bırakbğı veya 
onu tetkik edecek uzmanlara bir kolaylık olsun diye bırakmış olduğu da düşü-. 

nillebilir. Zira böyle bir kitabın tam anlamıyla tamamlanması zaten düşünüle
mez. Bu aşıdan bakıldığında Flügel'iri çalışmasının güdük kaldığı söylenebilir. 
Çünkü ne İstanbul ne de Dublin yazmalarına ulaşahilmiştir. Yirmi yıllık bir 
emek, tali derecedeki üç nüsha üzerinde harcanmışbr. Rida Teceddüd, Bayard 
Dodge ve Eymen Fuad Seyyid'in çalışmalarıru müellifin ana nüshasından ha
bersiz olarak değerlendirmek yanlış olur. Bu son bilginler, müellifin Düstfu adı 
verilen nüshadan istinsah edilip tekrar karşılaşbrılan yazmalara dayanmakta
dır.l32 

Çağımızdaki imkanlardan yararlanılarak Fihrist'in tüm mevcut nüshaları 
bir araya getirilebilir. Mevcut biyografi, tarih, edebiyat, İslam ve kültür tarihi 
kaynakları esaslı bir şekilde tararup Fihrist' ten yapılmış nakiller tespit edilebilir. 
Bu konuda kimi çalışmalar yapıldığına dair ipuçları da bulunmaktadır. 

Bazı Sorunlar 

Müstensihler, müellifin nüshasına uyarak bazı boşluklar bırakmışlardır. 

Bu boşluklar hal tercemeleri verilen kişilerin isimlerinin, doğum ve vefat tarih
lerinin, kitaplarının isimlerini içine alabilmektedir. Bunların hepsi bir biyogra
fide bir araya gelebilmektedir. O zaman kişinin sadece adı zikredilmekle geçil
miş olmaktadır .133 

Kitabın bazı bölümlerinin tertibinde kimi çelişkilerin yer almaktadır. Me-
sela: 

Birinci Maqa.Ie tamamlandıktan sorıra: "Müteahhirin qurrasından bir 
qavmin isimleri ve anlatımı" denmekte ve bazı biyografilere yer verilmektedir. 

132 Bkz. Teceddud, Muqaddinıetu't-Tedqiq, s. 10-14. 
133 Bkz. Filırist (2009), I, 203, 206,.246, 256,336-337,621, 673; II, 112-124, 261,302,332. 
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_ İkinci Maqale tamamlandıktan sonra: "Garibu'l-Hadis hakkında yazılan 
kitapların isimlendirilmesi", "Newadir hakkında yazılan kitapların adlandırıl
ması", "Enva' hakkında yazılan kitapların isimlendirilmesi" demekte ve her 
başlıktan sonra birtakım kitaplar zikredilmektedir.ı34 

Kimi göndermelerde çelişkiler ve uyuşmazlıklar yer almaktadır. Mesela, 
Muhammed b. Abdülmelik ez-Zeyyat hakkında: "Onunla ilgili bilgileri başka 
yerde ele alacağız" dediği halde onu bir daha ele almaz. Ebu'I-Hasan ei-Katib 
ve el-Acurr1 hakkında da bu türder:t tutarsız açıklamalar yapar. Ayrıca kimi 
naqilci ve yorumculardan bahsederken "onlarla ilgili bilgileri qadiın bilimler 
maqa.Iesinde ele alacağız" dediği halde sözünü ettiği kişilerin hiçbirinden söz 
etmez. m 

Bazı biyografileri verdikten sonra onların yerlerinin değiştirildiğini veya 
değiştirilmesi gerektiğini belirtir. AI-i [Ji] Yaqtlrı ve All b. el-Medtni hakkında 
bu çeşit açıklamalar kaydeder.l36 

Nedim, Fihrist'in içinde Rwnmani biyografisinde şu ifadeyi kullanır: "Bıı 
kilabm temize çekildiği sırada lıayatta bulımuyordu."137 Bu ifade Fihrist'in temize 
çekildiğine dair bir delil olarak kullanılabilir. Acaba Nedlın bu [ .y ~ .şJJı ..:...i )t 

._,...t:.s::Jt t.U) ifadesini gerçek manasında mı kullarırnışhr yoksa onunla kitabının 
müsveddesini mi kastetmiştir? Bu ifade sarih manası dışına hamietmemizi 
mecbur kılan bir durwn olduğu düşünülmemektedir. 

Nedim, Fil1rist'inde ne tür kayn~lar kullanmışhr ve onlara ne ölçüde 
sadık kalmışhr? Zamanında mevcut olan devasa kütüphanelerden ne kadar 
yararlanmıŞhr? Bu ve benzeri sorulara müstakil bir maqalede cevap aramak 
gerekir. 

H) el-Fihrist Üzerinde Yapılan Çalışmalar ve Basımları 

Rus tarihçi ve müsteşrik Valery V. Polosin (1939-... ) ei-Filırist üzerinde 
doktorasını yapmışhr. 1984'te kabul ediler: doktora çalışmasının adı "Ommcu 
Miladi Asmı Tarilıi ve Kii/tiirel Kaynak/anndmı Biri Olarak en-Nedfm'in el-Filırist'i" 
şeklindeydi. Ne yazık ki, Endonezya'dan Kazablanka'ya, Buhara'dan Mada
gaskar'a kadar Müslümanların yoğun biçimde yayıldığı, kendisini İslam'a nis-

ı:ı.ı Bkz. Filırist (2009), L 270, 271, 272, 27; ll, 236, 237, 238-239. 

ııs Bkz. Filırist (2009), l, 58, 381, 690; Il, 52, 54. 
136 Bkz. Filırist (2009), U, 81, 106. 
131 Bkz. Filırist (2009), ı, 187. 
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'pet eden onca devlet, üniversite, medrese ve müessese bulunan koca bir dün
yada bir Müslürnan'm· el-Fihrist hakkında doktora yaptığına tanık olunmamış 
ve bu konuda herhangi bir yayma rastlanmamışhr. Öte yandan bir Rus, bir 
Alınan veya Amerikalı bu eser üzerinde S yıl, 10 hatta 20 yıl çalı.şabilmiştir. Bu 
durum, İslam ün:ımeti ve milletinin hal-i pünnelaJ..i.ne ayna tutan birçok gerçek
ten sadece birisidir. 

1. ilim, kültür ve medeniyet tarihi bakımından büyük değere sahip olan 
el-Fihrist'in ilk modem ve bilimsel yayınını yapmak üzere 1850' den itibaien 
çalışmaya başlayan Gustav Leberecht Flügel (!§70) incelemesini tamamlaya
madan dolayısıyla eseri yayınlayamadan vefat etmiştir. On11I11870'te ölümü 
üzerine Johannes Roediger ve August Mueller onun yaptığı çalışmanın eksikle
rini kendi çaplarında tamamlayarak 1871-1872 yılında yayımını iki cilt olarak 
gerçekleştirmişlerdir. Arapça olarak gerçekleştirilen bu basımda bazı indeksler 
ve Almanca açıklamalar da yer alır.138 Daha sonra, bu baskıda mevcut olmayan 
bir "kısım" ise, 1889' da Leiden' de yapılan basımda neşredilmiştir.ı39 

Bu basım ilk olmasma rağmen bazı Grekçe ve Latince isimlerin doğru 
olarak tespiti ve çeşitli indeksleriyle sonraki neşirlerden daha kullanışlıdır. An
cak sadece Paris, Viyana ve Leiden nüshalanna dayandığı ve Fihrisrten iktihas
ta bulunan diğer klasik kaynaklada karşılaşhrmadığı için çok sayıda eksiği 
bulunmakta ve okuma hatası mevcuttur. Mesela Flügel, Birinci MaqaJ.e'nin 
Birinci Ferm'inde, el-Kelam 'ala'l-Qalem el-Himyeri başlığının sonunda Himyeri 
yazınma misal olarak bir Besınele yazar. Flügel bunu bir sonraki konunun baş
lığı zanneder ve onu H u tUt el-Mesôhif konusunun başlığı yapar. Daru'l-Ma'rife 
basınu (Beyrut 1398/1978) da onu olduğu gibi naqlettiğinden o da bu hatayı 
olduğu gibi tekrarlar.t4o 

2. Daru'l-Kutubi'l-Hadlse de el-Fihrist'i, 1348'de (1930) Qahire'de 528 orta 
boy sayfa olarak basrruşhr. Bu basım da Arapçadır. Bu basımda Flügel ve arka
daşlan tarafından yapılan birinci basımda eksik olan kısım yer alıruşhr ama 
ondaki bütün hatalar da olduğu gibi tekrarlarımış üstelik onda mevcut olan 
notlar ve açıklamalara yer verilmemiştir. 

3. Yukanda birinci maddede işaret edilen Flügel basımı, Fihrist'in aynısı
m Mektebetu Hayyat, Beyrut'ta 1964 yılında tekrar yayınlarnışhr. Bu, Leibzig 

138 Basım yeri ve tarihi: Leipzig, 1871 ve 1872. 

IJ9 Leiden 1889. 
140 Bkz. Gustav Flügel, J(jfab el-Fihrist, 1871 Leipzig, s. 6; el-Fihrist li'bni'n-Nedim, Beyıut 

1398/1979, s. 9. Krş. Seyyid, Eymen Fuad, el-Fihrist li'n-Nedim, london 1430/2009, s.14-15; 
Teceddud, Rida, Ki tab el-Fihrist li' n-Nedim, Tahran 1971, s. 9. 
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baskısından ofset basım yoluyla elde edilmiş bir neşirdir. Ancak bu basım gü
venilir değildir; ilk bakışta fark edilecek tashif, tahrif ve metindeki eksiklikler 
türünden pek çok hata ile doludur. 

4. Aynı basım, Daru'l-Ma'rife 1398'de (1978) Beyrut'ta iri Arapça harflerle 
yazılı orta boy 528 sayfa olarak yayınlamıştır. 508'den 516'ya kadar "İçindeki
ler", sayfa 517'den 528'e kadar ise kitapta geçen "Şahıslar indeksi" oluştunnak
tadır. Bu basımda Ezher Üniversitesinden bir hocarun yazdığı belirtilen ve elif, 
ba, dm, dal, ha ve waw harfleriyle gösterilmiş 6 sayfalık bir mukaddirne yer 
almış, sonunda ise sekiz sayfalık "Tekmiletu'l-el-Fihrist" (1-8) adını taşıyan bir 
"EK" de yer almaktadır: 

S. Daru'l-Ma'rife tarafından 1994'te Qahire'de normal Arapça harflerle 
441 orta boy sayfa olarak yayınlanan basımı. Bu basımda İbrahim Ramazan 
tarafından az sayıda açıklama ve notlar eklendiği gözlenmektedir. Aynca önce
ki basımda kitabın baş tarafında yer alan mukaddime sonunda sekiz sayfalık 
"Tekmiletu'l-Filırist" (1-8) adını taşıyan "EK" kısmın kaldırıldığı müşahede 

edilmiştir.ı•ı . 

6- Rida Teceddud Benali el-Ham tarafındaı.< tahqiq edilen 1391/1971 yı
lında Tahran'da Arapça olarak gerçekleştirilen basımı. Bu basım o güne kadar 
yapılan basımların en güvenli olarudır. Zira ilk olarak asıl nüshaya dayarımak 
suretiyle yapılmış bir neşirdir. Detaylı indeksiere sahiptir ve tahkik açısından 
en iyi emek verilmiş olan basımdır. Bu zat, Necüm ve el-Fihrist için gerçekten 
ciddi çabalar sarf etmiştir.142 Bununla beraber kimi hatalara düşmekten de kur
tularnarnıştır. Nedeni ise incelerneyi yapan kişinin Rica.I İlmi, Ahva.I-i Ruwat, 
Esrna-i A'lam ve Ulema hakkında dirayet açısından yetersiz olmasıdır. Genel 
okuyucu açısından kitaptan azami ölçüde istifade edilmesini sağlayacak in
dekslerde de kimi eksiklikler gözlerımiştir. Bu baskıda daha önceki basımlarda 
yer almayan kimi ilavelere yer verilmiştir. Sözgelimi beşinci maqa.Ienin baş 
tarafında bulunana birkaç sayfalık ilave bunun bir rnisalidir. 

7- Nahid 'Abbas 'U sman tarafından yapılan incelemelerle birlikte Daru 
Kutri el-Fucae yayınlan arasında ed-Dewha'da (1985) gerçekleştirilen basımı. 
Bu baskının özelliği, Fihrist'te geçen kitaplar hakkında bilgi vermesidir. Mesela 
kitabın yazması varsa nerede bulunduğu hakkında bilgi verilmektedir. Basıl
mışsa hangi yayın evi tarafından ve hangi yılda basıldığı belirtilmektedir. 

141 Bkz. Fihrist li'bni'n-Nedim, Daru'l-Ma'rife, Beyrut 1415/1994, s. 5-13,443-464. 
142 Bkz. Seyyid, Kitabu'l-Fihrist li-Ebi'l-Ferac Muhammed b. İshaq en-Nedim, Muqaddime, s. 

99. 
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8- Mustafa eş-Şüweymi tarafından hazırlanan ve ed-Daru' t
Tfınusiyye'nin Cezayir'de ı985'teki (ayrıca Tunus ı405/ı985) basımı. Bu basın\, 
Chester Beatty (Dublin), Süleymaniye ve Köprülü nüshalannın esas alınması ve 
mevcut basımlarıyla karşılaşhrılması şeklinde Fihrist'in ilk dört _maqa.J.esini 
yeniden yayırolanmış halidir. 

9- Şaban Halife ve Welid Awze tahqikiyle Mektebetu'l-Arabi taı·afından 
Qahire'de ı99ı yılında yapılan basımı. Bu baskının özelliği, el-Fihrist, yazmaları 
ve basılmış nüshaları hakkında iyi bir inceleme yapılmış olması ayrıca hem 
yazarlar hem de kitaplar ile ilgili iki indeks in hazırlanmış olmasıdır. Bu mu
haqqiqler ·elimizdeki el-Fihrist nüshalaruu onun müsvedde:leri olduğu kanısın
dadır. 

ıo- Yusuf Ali et-Tawil tarafından hazırlanıp Daru'l-Kutubi'l-İlmiyye'de 
Beyrut' ta ı996 ve 2002 yıllarında gerçekleştirilen basımı. Bu b asırnın kusuru 
herhangi bir yazma nüshaya dayarunamış olmasıdır. 

ı ı- Fihrist, Muhammed 'A wıU 'AbdurraUf ve Eyman es--Sa'id Celal tara
fından hazırlanıp el-Hay' etu'l-' Amme tarafından Qahire' de 2006 yılında basıldı. 
Sadece Flügel basımı ile Teceddud'ün basımlanndan yararlanmıştır. Sayfaları 
olduğu gibi muhafaza etmiştir. Tüm yaphğı iki basım arasındaki farklara Tah
ran basımı 11

J
11

1 B~yrut basımını da ~~~~~ kısaltmasıyla gösterip işaret etmektir. 
Flügel basımındaki hataları olduğu gibi metinde tekrar etmiş, dipnotlarda onla
rı tashih etmiştir. Yegane önemli katkısı, Flügel ve diğer iki editörün önsözlerini 
Arapça ya çevirmiş olmalarıdır .ı43 

12- Seyyid, Eymen Fuad, el-Fihrist li'n-Nedfm, tahqiqli, Muessesetu'l
Furqan, Londra 2009. Bu basım bu güne kadar yapılan basımların en güzeli, en 
detaylı indekslere sahip bulunanı ve tahqik açısından en iyi emek verilmiş ola
rudır. Bu zat, Nedim ve Fihristiçin gerçekten ciddi çabalar sarf ebniştir. Daha 
fazla yazma nüshasına ulaşmıştır. Yazmaları değerlendirebilecek ilmi bir zihni
yete sahiptir. Eser çok değerli notlar la zenginleştirilmiştir. Kitap neredeyse baş
tan sona hareketidir. Yine de kimi hareke hatalarma rastlarunaktadır. Yazma 
nüshalarda noktasız bırakılmış kelimeleri noktalamada fazla cesur davrandığı 
müşahede edilmiştir. Kitap, genel okuyucu açısından azami ölçüde istifade 
edilmesini sağlayacak iyi indekslerle desteklenmiştir. Bu baskıda daha önceki 
basımlarda yer almayan kimi ilavelere yer verilmiştir. Sözgelimi beşinci 

maqa.J.enin baş tarafında bulunana birkaç sayfalık ilave bunun bir misalidir. 
Basımı da hayli güzeldir. 

143 Bkz. Seyyid, age, s. 100. 
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13- Teceddud, Rıda, Flügel'in ulaşamadığı bazı nüshaları da kullanarak 

el-Fihrist'i Farsça'ya çevirmiş ve Tahran'da 1384 (1965) yılında yayınlamışhr. 

14- Dodge, Bayard, The Fihrist of a al-Nadim: a tenth-century survey of 
muslim culture, New York ve Londra 1970. 

15- Teceddud, Riçla, Kitabu'l-Filırist li'n-Nedlm, Tahran 1971-1973; ayrıca 
ofset basunı Beyrut ve Qa!ıire 1988. 

16- Sezgin, Fuat, Kitab al-Fihrist Texts and Studies = Kitab al-Fihrist li 
İbn al-Nadim: Nuşüş wa Dirasat, tahqiqli, Francfort 2005. 

Fihrist Hakkında Genel Değerlendirme 

İslam kültür tarihi ve medeniyetinin erken sayılabilecek dönemlerinde 
hangi düzeylere ulaştığını tespit etmede çokça başvurulması gereken kaynak
lardan biri de Nedirn'iı), Filırist kitabıdır. Kültür mirasunız içinde onun değe
rinde eserler azdır. Bir ülkede veya Ümmette diller, dinler, ilimler, sanatlar, 
meslekler vb. konularda nelerin yapıldığını, cemiyetin hangi seviyede olduğu
nu tespit etmek için öncelikle Filırisrin yazma nüshalarına başvurulması gere
kir. Zira ülkemizde onun gerçek manada taqdiri hak etmiş mümtaz bir basımı 
yapılabilmiş değildir. Bunun için öncelikle onun yazma nüshalarının tespit 
edilmesi gerekir. İkinci olarak bunların eclisyon kritik yöntemiyle tetkik edilme
si lazımdır. Metin bu şekilde ortaya çıkarıldıktan sonra üçüncü aşamada üze
rinde çalışılınalıdır. Yayında ne kadar açık yazılırsa yazılsın, hakkında hiçbir 
bilgimiz olmayan. konularda gerekli açıklamaların yapılınası zaruridir. Bu da 
dördüncü aşamayı oluşturur. Ancak beşinci aşamada elde edilen metin, şerh ve 
açıklamalar birlikte hasuna gönderilebilir. 

Dünyada Filırist üzerinde yapılan bütün bu çalışmalara rağmen el-Fihrist 
kitabı hala gözden geçirilıneye, gerçek manada tedq1q, etüt ve tahq1q edilmeye 
muhtaçhr. Öncelikle bu eserin dünyadaki tüm yazma nüshalarının elde edilme
si ve uzmanlar tarafından karşılaştırılarak en az kusurlu bir el-Filırist metninin 
kurulması için hahrı sayılır bir emek verilmesi gerekmektedir. 

Yanı sıra, İslam kültürüne ilişkin matbuatın tamamı, tüm kütüphaneterin 
indeksleri, bilgisayar programları ve internet araalığıyla ulaşılabilecek bilgile
rin yararlı kısmı bu amacın gerçekleştirilmesi için kullanılmalıdır. Ancak böyle 
büyük ve koordineli bir çalışma, İslam kültür tarihinin başyapıtı sayılması ge
reken Fihrisrin şanına yakışır bir yayını gerçekleştirilebilir. 

Her şeye rağmen, İslam ve Arap kültür tarihiyle ilgilenen araşhrmacılar 
nezdinde büyük bir şöhrete kavuşmuş olan el-Fihrist hakkında birkaç asırlık bir 
dönemde kimsenin herhangi bir bilgi vermekten uzak durduğu tespit edilmiş-
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tir. Bunun sebepleri araşbnlmalıdır? Acaba kitap asırlar boyunca gözden ırak 
bir elde muhafaza edilip ilim ehlinin ulaşabileceği yerlerden uzak mı kalmıştır? 
Bu konu ilmi bir maqalede ele alırup incelenmelidir. 

Günümüzde dünya çapında bir üne kavuşmuş bulunan Nedim hakkında 
uluslararası düzlemde gereken ilginin henüz belli bir merkezde odaklaıl.madığı 
söylenebilir.l44 Bunun ilk akla gelecek olanı, onun doğup büyüdüğü, eserini 
yazdığı ve öldüğü şehir olan Bağdat'br. Ama Bağdat, şimdi o eski Bağdat ol
madığından tarihte ona asırlarca hükmetmiş olan İstanbul'un bu görevi üst
lenınesi gerektiği düşünülebilir. Ne de olsa İstanbul, tarilUrniz boyunca, sürgün 
qawi.mlerin ve şahısların sığınağı ve barınağı olinuştur. 

' 
Fihrist'i, Müslüman veya Arap kültür tarihinin en önemli kaynağı konu-

muna getiren ve on~.baş sayfaya taşıyan hususiyeti, onun Sami kültürleri saha
sında en kapsamlı literal dökümü yapmaya çalışmasıdır. Ondan önce Huneyn 
b. İshaq, Oaude Galenl4s bibliyografyasına ilişkin literal bir çalışma yapmışbr. 
Ama hangi açıd~ bakılırsa bakılsın, Nedim'in eserini mükemmel bir bibliyogra
fik eser saymak gerekir. 

Aynı duygular Fihrist'ten nakiller yapan müellifler için de geçerlidir. 
Eğer bugün çeşitli müelliflerin bu eserden yapb.kları nakiller derlenip onun 
elimizdeki metinleriyle karşılaşbnlabilirse, bu bizim Fihrist'in yazmalarının 
mewsuqıyetini ve mazbutluğunu teyit etmemiz için önemli dayanakları oluştu
rabilir. Bu inceleme ise ancak bir veya organizeli birkaç doktora çalışmasıyla 
gerçekleştirilebilir. Kültür Bakanlığı bu tür bir çalışmayı destekleyebilir. 

144 
Suriye'nin Tartlıs kentinde 28/05/1989 tarihinde " Araplarda Bilimler Tarihi" konusunda bir 
sempozyuın yapılnuştır. Sonuç bilelirisinde "İbn al-Nadlm'in Fihrist'i sahasında yegfinedir, bi
riciktir, eşsizdir" ibaresi yer almıştır. 

145 Bergamalıdır. Adı C/aude Galen'dir. Çağının en büyük hekim, filozof ve bilim adamlann
dan ders almıştır. En önemli kültür merkezlerini gezmiş dolaşmış ve oradaki bilginlerden 
ders ve ilmi deneyimler kazaruruşbr. Bu amaçla İzmir' de, ünlü hekim Pelpas ve düşünür 
Albinus'tan önemli dersler almıştır. Anatomiyi ünlü Heradianus'tan öğrenmiştir. İskende
riye'de Stratonicus ve Aeschrion'dan ders almıştır. Midilli Adası'nda Aristo Okulu ve fel
sefecilerle taıuşmış ve onlarla bilimsel millahazalarda bulunduktan sonra Roma'ya gitmiş
tir. Buniın yanı sua birçok dil öğrenerek eserler yazmaya başlamıştır. İslam dünyasın
da Calinus diye ünlenmiştir. Tıp doktoru, bilim adamı ve filozof kabul edilir. Antik Ro
ma'run en önemli hekimlerindendir. Deneysel fizyolojinin kurucusu ve dünyanın ilk spor 
he kimi sayılmıştır; Hekimlerin imparatoru, Eczacı/ann piri gibi unvanlarla anılır. Tıbba ilişkin 
görüşleri "Caleniı:m" diye adlandırılır. Tıpta yiizyıllar boyunca süren bir etki meydana ge
tirmiştir. Yaklaşık dört yiiz (400) kitap yazdığı ancak bunların üç yiiz (300) kadarının Ro
ma'da çıkan yangında yandığı, yiiz kadar kitabının günümüze kadar geldiği belirtilmek
tedir. 129 yılında doğmuş, 216' da vefat etmiştir. 
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Sonuç 

İslam kültür tarihine bakıldığında Müslümanlar tarafından geliştirilen ilk 
bibliyografik çalışmalar, düzensiz, dağınık ve ferdi gayretlerdir. Bunların hepsi 
sö·z konusu alana birer giriş mesabesiridedir. Muhammed b. İshaq en-Nedirn'in 
(380/990) el-Fihrist'i ise, yaklaşık bin (1000) sene sürmüş olan uzun kültür tari
hindeki gelişirnin ilk dönemini oluşturmuştur, denebilir. 

Bu Fihrist, İslam'ın altın çağı olarak kabul edilen ilk dört asırda dini, fikri 
ve ilmi alanlarda yazılmış Arapça telif ve tercüme eserler ile bunların rnüellifle
ri hakkında bilgi verir. Bu bağlarnda yazarlar, müellifler, şairler, tarihçiler ve 
diğer akla gelebilecek her alanla ilgili eser yazan kişilerin hayatlarından, 

rnenaqıblerinden (iyi vasıflarından) ve mesaiibierinden (kusurlarından,· eksik
liklerinden) bahseder. Bu şekilde onların verdiği bilgilerle ilim dünyasına ışık 
tutan el-Fihrist kitabı "maqale" adıru taşıyan on bölümden oluşmakta ve her 
bölüm de, birbirinden farklı olarak ikiden sekize kadar, "fen" başlığıyla alt bö
lümlere ayrılmaktadır. Fenlere ayrılmamış tek bölüm omıncu maqaledir. 

Muhammed b. İshaq en-Nedlm'in üzerinde çalışhğırnız "el-Fihrist" adlı 
eseri, ilk dönem'lerinden itibaren yaygın halde kullarulan mezhep, meşrep mü
ellefah ve tefsirler gibi bir eser olmadığından yazma nüshaları her yerde bulu
nan bir yapıt konumunda değildi. Kültür tarihimizde Quı'an tefsiri olmasına 
rağmen, _belki de çağın genel eğilimlerine aykırı görüş ve düşünceleri nedeniy
le, mevcut nüshaları inqıraza uğrayan çaplı tefsirler bile mevcuttur. Ebu Müs
lirn-i istehani'nin (322), Cami'u't-Te'wflli-Muhkemi't-Tenzfl adlı tefsiri bunun en 
açık delilidir. Bu eser, on büyük cilt olmasına rağmen, herhangi bir mezhep, 
meşrep ve devlet adamı tarafından sahiplenilmediğirıden olmalıdır ki, İslam 
kültür tarihi sayfalarından silinip gitmiştir. Mefiitflı-i Gayb'ırı müellifi. Fahred
din-i Razi (606), Ebu Müslim'in görüşlerini bu tefsirinde özetlemeye çalışmamış 
olsaydı, belki bu zatın hem adı, hem kitabı hem de tUm görüşleri unutulup 
gidecekti. Bu açıdan İslam kültür dünyasına yaphğı değerli katkı nedeniyle 
Razi'ye minnettar olduğumuzu ifade etmeliyiz. Onun verdiği bilgilerin değeri 
ancak üç yüz yıl sonra anlaşılmış ve ondan sonra birçok müellif tao:afından 
naqillere mazhar olmuştur. 

Kültür tari.lrinin doğal akışı ve takip ettiği sürecin izlenmesi ile Nedim'e 
ait Fihrist' in Müslümanlar tarafından geliştirilen bibliyografya ilminin tarihte 
kaydetti ği aşamalarm ilkinde zirveyi tuttuğu anlaşılabilir. Bu ilk dönem süreci
nin sonunda bibliyografik eserler, qadim sınırlarının ilerisine geçerek bilimsel 
ve metodik düzenleme ve kategorik tasnif düzeyine ulaşmışlardır. 
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Bu metot ve kategori sistemi o kadar tutarlıdır ki, modem kütüphanecilik 
kuramının babası sayılan Melvil Dewey'in (1851-1931), onlu kütüphane tasnif 
sistemini buna dayandırdığı düşünülmektedir. Zira Necüm'in Fihrist'i ilk olarak 
1871-1872' de Almanca notlarıyla beraber yayınlandı. Bundan 3-4 yıl sonra 
(1876) Dewey, modem kütüphaneciliğin onlu sistemirıi yayınladı. Onun 
Fihrsit'i gördüğü ve bunun temel düşünceleri üzerinde ilham V·erici biçimde 
tesir ettiği kuşkusuzdur. 

Nedim'in 377 (987) yılında kaleme aldığı, ancak önsözünde adını açıkça 
beyan etmediği eseri, kitap isimlerirıi içeren bir.Jiluist, kitap yazarlarının anla
tan bir biyografi veya ilimleri tanımlamaya ve tanıtmaya yarayan bir bibliyog
rafya olarak düşünülebilmiştir. Bu nedenle el-Fihristu'l-Kutub, Fihrisu'l-'Wum, 
Fihristu'l-'Ulema' ve Fevz_u'l-'Wum adlarıyla da tanınmış olup kısaca "el-Fihrist'' 
diye ünlenen bu kitap İslam dünyasında bibliyografi.k eserler türünün en derli 
toplu örneğini oluşturur. Zamanla kaybolmuş pek çok eserin adı, konusu ve 
müellifi hakkındaki .bilgiler sadece bu eser sayesinde günümüze ulaşahilmiştir. 

Kapsamlılık olarak Filırist, kendi dönemirıi, asrını ve çağını aşmış bir ki.
taptır. Hedefinde daima hiçbir eseri dışarıda bırakmamak ve hepsinden bah
setmek vardır. Herhangi bir kitabı, risalesi olan tüm müellifler hakkında özlü 
bilgi vermeyi de amaçladığı anlaşılmaktadır. 

Ne var ki, beşeri bir çaba ne kadar kapsamlı olursa olsun, o günkü şart
larla kusursuz, eksiksiz ve mütekfunil olamazdı. Böyle bir şeyin bugün bile 
gerçekleştirilmesi mümkün gözükmezken onun Fihrist' te o güne kadar yazılmış 
tüm müellefat ve A' dan Z'ye tüm müellifleri kuşatacak biçimde ele almış olma
sım beklemek doğru olmaz. Bu açıdan Nedim'in ele aldığı asırlarda mevcut 
olduğu bilinen ve kimi bilginler tarafından kendisinden bahsedilen birçok eser 
ve onların yazarlarından bahsetmemiş olması doğaldır. 

Günümüze ulaşan şekliyle bile İslam kültür tarihinde (özellikle edebiya
ta, tarih ve biyografilerin tespitinde) çok önemli bir yer işgal eden J'el-Fihrist"in, 
alanında önemli bir boşluğu doldurduğu, bibliyografya türünde öncülük eden 
bir işieve sahip olduğu doğulu ve batılı tüm bilim adamları tarafından kabul 
edilmektedir. Bu nedenle Nedim ve Fihrist adlı eseri, 19. asrın ikinci yarısından 
itibaren babda pek çok inceleme ve araştırmaya konu olmuştur. Öncelikle Al
man Flügel (1870) onun üzerinde 20 yıl çalışmıştır. Ardından Rus bilim adamı 
V. Polosin el-Fihrist üzerine doktora yapmıştır. Amerikalı B. Dodge de onu 
İngilizceye çevirmiştir. Böylece yayın dünyasına giren Fihrist'in yıldızı parla
maya başlamış ve 19 ile 20. asrın bilimsel çalışmaları arasmda ilgi odağı olmaya 
başlamıştır. Tüm dünyada 20' den fazla çeşit basımı gerçekleşmiştir. Hala da ilgi 
odağı olmaya devam etmektedir. Dünyadaki bu kadar ilgi ve ilitimama rağmen 
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ilikemiide nedense ona yönelik kültürel bir hareketlilik hala söz konusu değil
dir. Bu da elinizdeki maqaleyi yazmamızın en önemli saiqlerinden birini oluş
turmuştur. 

Bu araşhrmada ulaşbğımız en önemli sonuçlar ise şöylece özetlenebilir: 

1) "el-Fihrist"in müellifi, "İbnu'n-Nedim" değil, "en-Ned"ım"dir. "İbnu'n
Ne~im" şeklinde ifade edilmesi bir galat-ı meşhur qabilindendir ve arbk terk 
edilmelidir. 

2) Nedim'in vefat -tarihi 380 (990) hicri yılıdır. Bu bilgi en qadim yazma 
nüshasının üzerinde qayıtlıdır. 

3) Gününe kadar gelmiş olan bütün eserleri ve müelliflerini ele almak gi
bi dünya çapında bir hedefe yönelen Nedim, çağının gelişmiş ilim ve kültür 
çevreleri, kütüphaneler ve listeler araç-gereç ve i.mkan açısından yardımcı ol
muştur. 

4) Bibliyografik eser konusunda zihin ve düşüncesi netleşmiş olan Ne
dim, bu bilimsel alanın en büyük hatta yegane öncüsü sayılmayı haq etmiştir. 
Çünkü o, hicri 377 yılında Yunan felsefesi konusunda 118, matematik ve astro
nomide 131; İslam felsefesinde 313; mekanik mühendislikte 345; kimyada 370; 

bpta 426; Zühd ve tasawwufta 427; Şiirde 698; dil ve gramerde 1127; tarih, coğ
rafya ve biyografiler konusunda 1724 kitap yazıldığını bildiriyor ve her birinin 
müellifi hakkında önemli bilgiler veriyor. Kimi zaman bazı hataları tespit edilse 
bile bu, omm büyük çabasıru gölgeleyecek düzeyde değildir. 

S) Arapça biyografi kitaplarıru yazan müelliflerin hicri yedinci asırdan 
itibaren Fihrist'e dayanmaya başlamaları, musteşriqlerin ise miladi on yedinci 
asırdan itibaren ona ihtimam göstermeleri, bu eserin ne kadar mühim bir kitap 
olduğunu belgelemiş bulunmaktadır. Bu açıdan o, tahq1qin en önemli kaynak
larından biri sayılınaktadır. 

6) Son iki asırda Nedim ve Fihrist adlı eseri, yaklaşık yüz ilmi maqrue ve
ya kitabın ana konusunu oluşturmuştur. Bu da onun hala ilim dünyasında 
önemli bir ilgi odağı olduğunu göstermektedir. 

7) Fihrist'in babda çeşitli illkelerde h~""A.rapça olarak hem de Almanca, 
İngilizce, Rusça, Japonca ve diğer dillere çevrilmiş şekilde yayınlanmış olması, 
Fas' tan Endonezya'ya· kadar uzanan bir dünyada ise Arapça ve Farsça onlarca 
basımırun yayınlanmış bulunması bu eserin sahasındaki önemli yerini ortaya 
koymak için yeterli bir belge niteliğindedir. Bu eserin asıl yazma nüshasının 
yarısından fazlası (6 Maqrue) ve diğer yarısının birkaç tali nüshası İstanbul Sü
leymaniye Kütüphanesinde bulunuyor. Fihrist'in Babda ve Doğuda yapılan 



152181Mehmet YOLCU 

esaslı yayınlan bu yazmaya dayarurken Türkiye'de herhangi bir yayın veya 
çeviri faaliyetinin şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış olması kendi kültür 
mirasımıza ne denli yabancılaştığımiZ açısından manidar değil midir? 

8) Şimdiye kadar yapılan en iyi "el-Fihrist" yayını kabul edilen Rida Te
ceddud (Tahran 1971) ve Eymen Fuad Seyyid (Londra 2009) hasunlarının karşı
laşhrmalı bir şekilde incelenmesi ve her ikisinin olumlu ve olumsuz yönlerinin 
ilmi bir maqa.Iede tespit edilmesi, ülkemizde yapılacak bir "el-Fihrist" yayınma 
yol gösterici olacaktır. 
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