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SicapOr'da Muhammed Adilşah Türbesi'nin XIX. yüzyılda 

yapılmış bir gravürü (Islam/c Haritage of the Deccan, s. 58) ile 

İbrahim Ravza da denilen lbrahim Adilşah camii 
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Cezayir'de bir liman şehri. 

__j 

Batı kaynaklarında Bugia, Bugea, Bu
zia, Buzana şekillerinde görülen ve Fran
sızlar tarafından Bougie şeklinde kulla
nılan Bicaye adı, Orta Mağrib'de yaşa
yan Sanhace soyundan gelme Bicaye ka
bilesinden alınmıştır. İbn Haldün'un bil
dirdiğine göre kendilerine Bikaye diyen 
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bu kabile, bugünkü Bicaye'nin hemen 
yanında bulunan, kuruluşu Romalılar'a 
ait Saldae şehri civarında yaşamıştır. Bi
caye aynı adı taşıyan körfezin kıyısın

da, Summam vadisi yakınında ve Ceza
yir şehrinin 175 km. doğusunda yer alır. 

Saldae 439'da Vandallar, 708'de de 
müslüman Araplar tarafından ele geçi
rilmiştir. Bölgenin müslüman sakinleri 
Sanhacller, daha sonra buraya yerleşen 
En.dülüslüler'le ve Mısır'dan gelen Hila
ITier'le beraber yaşamışlardır. Beni Ham
mad meliklerinin dördüncüsü olan Na
sır b. Alennas Saldae'nin güneyine ye
ni bir şehir kurmuş (453/ 1061) ve es
ki timanın ahalisi de 1 065'ten itibaren 
bu yeni şehre kaymaya başlamıştır. Na
sır, stratejik ve ekonomik sebepleri göz 
önünde bulundurarak şehri dağlık böl
genin verimli ve sulak eteğinde Sanha
ce kabilesinin arazilerine yakın bir yer
de kurmuştur. Bekrfnin de yazdığı gibi 
şehrin konumu hoş ve savunması ko
laydır. Şehir başlangıçta kurucusu Na
sır'ın ismine nisbetle Nasıriye diye ad
landırılmışsa da halk kabilenin ve yaşa
dığı yerin adı olan Bicaye'yi kullanagel
miştir. 

Bicaye 1152'de Muvahhidler'in yöne
timine girmiştir. XIV. yüzyılda bölgeye 
hakim olan Hafsller burada müstakil 
emirlikler kurmuşlardır. Bicaye Hafsl
ler'in dışında kısa bir süre de Merlnl
ler' in yönetiminde kalmıştır. İspanyol
lar 1510'da burayı istila ettiler. Gemi
lerle gelen 8000 kişilik İspanyol ordusu 
karşısında şehir halkı paniğe kapılarak 

yurtlarını terketti. Oruç Reis'in çeşitli 

teşebbüslerinden sonra Salih Reis ku
mandasındaki Türkler burayı 155S'te İs
panyollar'ın istilasından kurtardılar ve 
şehre asker yerleştirerek 278 yıl elle-

Bicaye 

Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyye adlı eserinde 
Bicaye ve çevresini gösteren harita 
(Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2612, vr. 21 ") 

rinde tuttular. XVIII. yüzyılda burada 
168 yeniçeri yanında 600 kişi kadar da 
sivil yaşamaktaydı. Fransızlar Cezayir'i 
ele geçirdikten sonra 1833'te Bicaye'yi 
yönetimleri altına aldılar. 

Bicaye, Hammadller ve Hammadller'
den sonraki dönemlerde önemli bir kül
tür merkezi olmuştur. Kendisi de Sica
yeli olan müellif Gubrlnfnin, XIV. yüzyı
lın başlangıcına kadar yaşayan Bicayeli 
alimierin hal tercemelerini verdiği bü
yük eseri burada birçok alimin yetişti
ğini göstermektedir. Gubrlnl, daha son
raları kurucusu Mehdi b. Tümert'in adı
na nisbet edilen Heyhane adlı bir med
reseye de işaret etmektedir. Xlll. yüz
yılda seyyah Abderl, XIV. yüzyılda da İbn 
Battüta Bicaye'yi ziyaret etmişler ve bu
rada görüştükleri önemli kişilerden bah
setmişlerdir. 

Ortaçağ'da Bicaye ekonomik bakım
dan büyük bir gelişme göstermiş, sos
yal açıdan da Mısır ve Endülüs'ün tesiri 
altında kalmıştır. Çevresinde genellikle 
her türlü hububat, pamuk, çeşitli meyve, 
sebze üretilmekte ve koyun, deve, sığır 
gibi hayvanlar yetiştirilmekteydi; f iyat ve 
ölçüleri de o dönemde Mısır ve Tunus'ta 
uygulananların hemen hemen aynı idi. 
Bicaye halkı bütün adet ve gelenekleriy
le birlikte sanatlarını da korumasını bil
mişlerdir. Afrika lı Leon {ö. 9571 1550) Bi
caye'nin birçok cami, medrese ve zaviye 
ile işlek caddelere ve büyük binalara sa
hip marnur bir şehir olduğunu yazmakta, 
ayrıca çevresindeki meyve ve sebze bah
çelerinin çokluğundan, ancak ziraı üreti
min yetersiz olduğundan söz etmektedir. 



Bicaye kuruluşundan itibaren deniz 
taşımacılığında ve ithalatta önemli bir 
ticaret merkezi olmuştur. önceleri bü
tün ihtiyaçlarını dışarıdan temin etme
ye muhtaçtı. Fakat Hammadiler ve Mu
vahhidler döneminde Mağrib ülkelerin
den başka Endülüs ve İtalya cumhuri
yetleriyle girişilen güçlü ticari ilişkiler 

şehrin limanının ve tersanelerinin geliş
mesine sebep olmuştur. Bu gelişmede 
şehrin çevresindeki sık orman ve zen
gin demir madeni ocakları da önemli 
derecede rol oynamıştır. Bu orman ve 
ocakların işletilmesi günümüzde de de
vam etmektedir. 

Fransız yönetimi sırasında Bicaye Li
manı demir ve fosfat ihracatına elveriş
li hale getirilmiştir. Cezayir sahrasında 
çıkartılan petrol de Hasi Mes'üd'dan 
gelen petrol boru hattı ile Bicaye'de Ak
deniz kıyısına ulaşmaktadır. Bugün da
ğın yamacındaki eski şehir ile Fransız
lar'ın kurmuş olduğu yeni şehir birbi
rinden farklı iki görünüm sergilemekte
dir. Bicaye'de petrol raftnerisinden baş
ka kereste işleme tesisleri ile tuğla- ki
remit imalathaneleri gibi bazı küçük sa
nayi işletmeleri bulunmaktadır. 1987'
de şehrin nüfusu 29S.S40'tı. 
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Siciye'den 

bir görünüş -
Cezayir 

BİDARİ 

(bk. YAKAZA). 

BİD'AT 
( ~-ı:JI) 

Asr-ı saadet'ten sonra ortaya çıkan, 
şer'i bir delile dayanmayan 

inanç, ibadet, fikir ve 
davranışlar hakkında kullanılan 

bir terim. 

_j 
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Arapça'da "icat etmek, örneği olmak
sızın yapıp ortaya koymak. inşa etmek" 
anlamlarına gelen "bd'a" kökünden tü
reyen bid'at, "daha önce benzeri bulun
mayıp sonradan ortaya çıkan (muhdes) 
şey" anlamına gelir. "Bd'a" kökünün bu 
sözlük manası Kur'an-ı Kerim'de de yer 
almıştır (el-Ahkiif 46/9 ; el-Hadid 571 27). 
Bid'at çıkarmaya ibtida', çıkaran veya iş 

leyen kimseye de mübtedi' denir. 

Bid'at biri geniş, diğeri dar kapsamlı 
olmak üzere iki şekilde tarif edilmiştir. 
Geniş kapsamlı tarife göre bid'at Hz. Pey
gamber'den sonra ortaya çıkan her şey
dir. Bid'atın sözlük anlamından hareket
le yapılan bu tarife göre, dini mahiyet
te görülen amel ve davranışlardan baş
ka günlük hayatla ilgili olarak sonradan 
ortaya çıkan yeni fikirler, uygulama ve 
adetler de bid'at sayılmıştır. Başta imam 
Şafii olmak üzere Nevevi, izzeddin b. 
Abdüsselam. Malikiler'den Şehabeddin 
el-Karafi, Zürkani, Hanefıler'den İbn Abi
din, Hanbeliler'den Ebü'l -Ferec İbnü ' l
Cevzi, Zahiriler'den İbn Hazm bid'atı bu 
şekilde kabul edenlerdendir. Bu tarifi 
benimseyen alimler, görüşlerini Hz. Pey
gamber ve sahabilerden nakledilen bazı 
rivayetlere dayandırmaktadırlar. Mese
la Müslim, Nesai. İbn Mace gibi muhad
dislerin naklettiği bir rivayette (Müslim, 
"'İliln", ı 5, "Zekat", 69; Nesa i. "Zekat", 
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64; İbn Mace, "Mu~addime", 14; Müsned, 
N , 357, 359, 360, 361) Resül-i Ekrem, is
lam'da güzel bir çığır (sünnet-i hasene) 
açana o çığıra uyanlar bulunduğu süre
ce sevap verileceğini. kötü bir çığır (sün
net-i seyyie) açana da aynı şekilde günah 
yazılacağını ifade etmiş, Hz. Ömer de te
ravih namazını topluca kılanları görün
ce. "Bu ne güzel bir bid'attır" (Buhari. 
"Teravih", ı ; el-Muuatta', "Ramazan", 3) 
demiştir. Bid'atı sonradan ortaya çıkan 
her şeyi içine alacak şekilde geniş kap
samlı olarak kabul eden alimler, Hz. Pey
gamber'in bid'atı reddeden hadisleriyle 
her devirde günlük hayata girmesi zo
runlu bulunan yenilikleri bağdaştırma
nın yegane yolu olarak onu, yapılmasında 
mahzur bulunmayan "iyi bid'at" (bid 'at-ı 

hasene, bid'at-ı mahmüde. bid'at-ı hüda) 
ile yapılması yasaklanan "kötü bid'at" 
(bid'at-ı seyyie, bid 'at-ı mezmüme, bid'at-ı 
dalall diye ikiye ayırmayı uygun bulmuş
lardır. Kur'an'ı bir mushafta toplamak, 
teravih namazını cemaatle kılmak, mi
nare ve medrese inşa etmek iyi bid'ata, 
kabirierin üzerine türbe yapmak ve bu
ralara mum dikmek de kötü bid'ata ör
nek olarak gösterilebilir. Bu anlayışa gö
re hadislerde reddedilen kötü bid'attır. 

Şafii fakihlerinden izzeddin b. Abdüsse
lam daha da ileri giderek bid'atı mükel
lefin fiilierine paralel olarak vacip, men
dup. mubah, mekruh, haram olmak üze
re beşe ayırmaktadır. 

Bid'atı dar kapsamlı olarak anlayan
lar ise onu. "Hz. Peygamber'den sonra 
ortaya çıkan ve dinle ilgili olup ilave ve
ya eksiitme özelliği taşıyan her şey" di
ye tarif etmişlerdir. Bu görüşü benim
seyenler arasında, Malikiler'den başta 
imam Malik olmak üzere Turtüşi, Şatı
bi; Hanefller'den Bedreddin el-Ayni, Bir
givi; Şafiiler'den Beyhaki. İbn Hacer el
Askalani, İbn Hacer el-Heytemi; Hanbe
liler' den Takıyyüddin İbn Teymiyye ve 
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