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Sülukün sonu anlamında 
tasavvuf terimi. 

_j 

Tasawufta süh1kün başlangıcına bida
yet, sonuna nihayet , sülfıke yeni başla
yanlara mübtedi (ehl-i bidayet). sonuna ge
lenlere münt ehi (ehl-i nihayet. vasıl. ehl-i vus
lat, eren, ermiş) adı verilir. Bidayetle niha
yet arasında bulunan salikiere ehl-i vasat 
(evasıt) denilir. Sfıfılere göre tasawuf yo
luna girenierin önünde aşmaları gereken 
birçok menzil (makam) vardır. Hace Abdul
lah-ı Herevi Menazilü's-sa'irin adlı ese
rinde bu m enzillerin sayısını 1 00 olarak 
verir ve açıklamalarını yapar. EbQ Bekir 
Muhammed b. Ali el-Kettani'nin Allah ile 
kul arasında 1000 menzil bulunduğunu 
söylediğini belirten Herevl, bunlardan 100 
temel menzili her birinde on menzil bulu
nacak şekilde on kısma ayırmış. bidayet 
başlığı altında yakaza, tövbe, muhasebe, 
inabe, tefekkür, tezekkür, i'tisam, firar, 
riyazet, sema; nihayet başlığı altında ma
rifet, fena, beka, tahkik, telbis, vücüd, 
tecrid, tefrid, cem', tevhid menzillerini say
mıştır. Abbadi ise mübtedilerin menzille
rini on, evasıt ve müntehilerinkini de ye
dişer olarak tesbit eder (ŞQ{iname, s. 45-
1 33). Allah'a giden yolda son diye bir şey 
olmadığından nihayet itibaridir. Nitekim 
Cüneyd-i Bağdadi nihayet! "bidayete dön
mek" şeklinde tarif etmiştir. Sona varıl

dıktan sonra başa dönülür ve seyr devam 
eder. 

Süfıler ayrıca belli bir hal ve makam için 
de bidayet, vasat, nihayet noktaları tesbit 
etmiştir. Mesela Kuşeyri tevacüdün bida
yet, vücudun nihayet, veedin ise ikisi ara
sında olduğunu söyler (er-Risale, s. 204). 
Nihayetin sağlıklı olması için bidayetin 
sağlıklı olması şarttır. Çünkü binasını tak
va ve Allah' ın rızası temeli üzerine ku
ranla uçurumun kenarında çürük bir yer
de kuran bir olmaz (et-Tevbe 9/109). Ni
hayette bir aksaklık ve noksanlık görülür
se bunun sebebinin bidayette yapılan ha
talarda ve eksikliklerde aramak gerekir. 
Çünkü bidayet temel, nihayet bunun üze
rine inşa edilen binadır (Herevl. s. 3; Ku
şeyrl, s. 19 ı). Bidayetteki bozukluk niha
yetekadar sürer. EbQ Ubeydullah Busri'
ye göre Allah bazı kullarına nihayette gös
terdiği hususları diğer bazılarına bidayette 
gösterebilir (Herevl. s. 3). Bahaeddin Nak
şibend'in, "Bizim tarikatımııda bidayet ni
hayet! içerir" sözünden hareket eden Nak
şibendiyye salikieri diğer tarikatların niha-
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yetinde kazanılan hallerin bu tarikatta işin 
başında elde edildiğini söyler. 

Tasavvufta şathiyyat denilen, "Ben Hak
kım"; "Kendimi tenzih ederim, şanım ne 
yüce!" gibi sözleri bazı süfiler bidayet ha
linde söylemişler, nihayete erdiklerinde 
böyle iddialarda bulunmamışlardır. Çün
kü nihayet bir kemal halidir; bu halde bu
lunan bir sQfi şer'i hükümlerin zahiriyle 
tam bir uyum içindedir. Cüneyd-i Bağda

di, şathiyeleriyle tanınan Bayezid-i Sista
mi'nin bu tür sözlerinin onun bidayet ha
liyle ilgili olduğunu belirtmiştir (Serr.3.c, s. 
422, 453, 559) . 

BİBLİYOGRAFYA : 

Serri'ıc, el-Lüma', s. 422, 453, 559; Sülemi, Ta
bal!:at, s. 456; Kuşeyri, er-Risa/e (nşr. Abdülhalfm 
MahmOd), Kahire 1966, s. 191 , 204; Herevl, Me
nazif, s. 3, 6-11, 4 7-51; Eb O MansOr el-Abbi'ıdl, 

Şufiname, Tahran 1343 hş. , s. 45-133; Şehi'ıbed
din es-Sühreveröı, 'Auarifü'l-ma'ari{. Beyrut 1966, 
s. 543; Seyyid Sadık-ı GOherln. Şerf:ı-i lştılaf:ıat-ı 

Taşauuuf, Tahran 1383, IX, 368; X, 178; Cevad 
Nilrbahş, Ferheng-i Nurbai]ş, London 1367 hş . , 

X, 20-21. GiJ 
IJliii!J SÜLEYMAN U LUDAG 

r 
NiHAYETÜ'I-EREB 

( yJYI~l@.i) 

Ahmed b. Abdülvehhab en-Nüveyri'nin 
(ö. 733/1333) 

ansiklopedik eseri 

L (bk. NÜVEYRI, Ahmed b. Abdülvehhab). _j 

r 

L 

NiHAYETÜ'l-İKDAM 
( 1"1...\if'l ~le-i ) 
Şehristani' nin 
(ö. 548/1 153) 

ke lama dair eseri. 
_j 

Tam adı Nihayetü'l-i]f_dam ii 'ilmi'l
kelôm olup İzzeddin İbnü'l-Esir kitabın is
mini muhtemelen alan belirlemek amacıy
la Nihôyetü'l-i]f_dam ti'l-uşw diye kayde
der (el-Kamil, I, 332). Kitabın mukaddime
sinden ve sonundaki ifadeden (s. 503. krş. 
143) isminin Nihôyetü'l-a]f_dam ii 'ilmi'l
kelam olabileceği anlaşılıyorsa da Nihôye
tü'l-i]f_dam ... diye meşhur olmuştur. Şeh

ristanY. eserinin birinci ve on birinci bö
lümlerinde el-Milel ve'n-ni]J.al adlı kita
bına atıfta bulunmaktadır (s. 5, 267). Ta
bakat kitaplarının yanı sıra bu tür atıflar
dan eserin Şehristani'ye ait olduğu ve el
Milel ve'n-ni]J.al'den sonra kaleme alın
dığı anlaşılmaktadır. 

Şehristani mukaddimede kitabını yirmi 
bölüm (kaide) halinde kaleme aldığını kay
deder. Birinci bölümde Allah'ın varlığının is-

patı maksadıyla alemin hudüsu konu edi
lerek cisimlerin zaman ve mekan yönün
den başlangıçsız ve sınırsız olmayacağı hu
sus u işlenmiş, ikinci bölümde kainatın 
bütünüyle Allah'ın yaratmasıyla meydana 
geldiği konusuna yer verilmiştir. Üçüncü 
bölümden itibaren sıfat bahsine geçilmiş
tir. "Tevhid" başlığını taşıyan kısımda şirk 
inancı reddedildikten sonra dördüncü bö
lümde Allah'ı yaratılmışlara veya yaratıl
mışları Allah 'a benzetme (teşbih) kabilin
den inançlar, beşinci bölümde Allah'ın za
tını sıfatiardan tecrit etme (ta'tTI) telakkisi 
eleştirilmiştir. Altıncı bölümde Ebu Haşim 
el-Cübbai tarafından öne sürülüp teşbih ve 
ta 'til gibi uç telakkılerden sakınınayı amaç
layan ahval teorisi reddedilmiştir. Yedinci 
bölümde, bazı Mu'tezile mensuplarınca be
nimsenen "ma'dümun şey olup olmadığı" 

ve Aristo geleneğinde evrenin ilk madde
si sayılan heyOla konuları üzerinde durul
muş, ardından sübfıti sıfatiarın izahına 

geçilmiş, Mu'tezile, Ehl-i sünnet ve fela
sifenin sıfatlar hakkındaki görüşleri ince
lenmiştir. Mu'tezile sıfat sigasıyla olan hay, 
alim, kadir kelimelerini (sıfat-ı ma'neviyye) 
tercih ederken Ehl-i sünnet kelamcıları bu 
sıfatiarın kökünü oluşturan hayat. ilim, 
kudret (sıfatü'l-mean!) kelimelerinin de sis
temde yer almasını gerekli görmektedir. 
İslam filozofları ise zata izafe edilecek bü
tün manaları "vahid" içinde eriterek sıfat, 
ahval ve zat dışı manaları kabul etmemek
tedir. Eserin onuncu bölümü ilim sıfatının 
ezeiT oluşu hakkındadır. Ezel! ilmin hadis 
olan nesne ve olaylara taallukunun işlen
diği bu bölümde Allah'a hadis ilim nisbet 
ettikleri için Cehm b. Safvan ile Hişam b. 
Hakem, Allah'ın hadisleri bilmediği veya 
ilminin cüz'iyyata taalluk etmediğini ileri 
sürdükleri gerekçesiyle filozoflar eleştiril

miştir. 

Nihayetü'l-i]f_dam'ın on birinci bölü
münden itibaren İslam mezhepleri arasın
da tartışmalı olan konular üzerinde durul
muştur. Bunlardan, mezheplerin kader an
layışını da ilgilendiren irade sıfatının ger
çek anlamda Allah'ta mevcut olup kadim 
özelliği taşıdığı, bütün nesne ve olaylara 
taalluk ettiği hususu savunulmuştur. Ar
dından İslam mezhepleri arasında önem
li bir ihtilaf konusu teşkil eden kelam sı
fatı ele alınmış, on ikinci bölümde bu sı
fatın ezell olduğu üzerinde durulmuş, on 
üçüncü bölümde kelamın ilah! zatta tek
liği, tecellilerinin ve tesirlerinin çokluğu 
konusu işlenmiş, on dördüncü bölümde 
insana ait kelamın mahiyeti ve kısımları 
ele alınmıştır. On beşinci bölümde Mu'te
zile mensuplarının seml' ve baslr sıfatla-


