
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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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 

_j 

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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İbn Receb sayılabilir. Bunlara göre dinle 
ilgisi ve dini mahiyeti bulunmayan şey
ler biç!' at sayılmaz; bu bakımdan örf ve 
adet türünden olan davranışlar bid'at 
kavramının ·dışında kalır. Dar kapsamlı 
bid'at, anlayışına sahip olanlar görüşle

r in·e riiesnet olarak, · "işlerin en kötüsü 
sonradan ihdas edilenlerdi( (Müsli m. 
"Cum'a", 43); "Sonradan ihdas edilen 
her şey bi~:Fattır" (Nesa). " 'İdeyiı", 22; 
ibri Mace, "Mukaddim~", 7) ve "Her bid'at 
dalalettir'' · (Mü~lim. ''Cum'a", 43;. Ebü Da
vüd. "Sünnet", 6) mealindeki hadislerin 
genel ifadelerini esas almışlardır. Bun
lar diğer grubun dayandı ğı hadisleri de 
kendi görüşleriyle bağdaşacak şekilde 

yoruma tabi tutmuşlardır. Mesela yuka
rıda söz konusu edilen hadis, "Kim is
lam' da güzel bir çı ğır (sünnet-i hasene) 
açarsa" anlamında değil, "Kim islam'da 
güzel bir çığırı (sünneti) ihya ederse" an
lamındadır. Hz. Ömer'in teravih namazı
nın cemaatle kı lı nması için söylediği "ne 
güzel bir bid'at" sözündeki "bid'at" da 
terim anlamında değ il sözlük an lamın

da kullanılmıştır. 

Bid'at konusundaki görüşleri ve bu 
alana tahsis ettiği el- İ' tişam adlı ese
riyle dikkati çeken Şatı bi, bid ' atı "son
radan ortaya konan dini görünümlü yol " 
olarak tarif etmiştir ki ona göre kişiler 
bu yola Allah'a daha çok kulluk etmeyi 
istedikleri için girerler. Dini görünümlü 
olmayan, dini telakki edilmeyen husus
lar bid'at sayılmaz. Mesela bir kimsenin 
helal olan bir şeyi kendisine yasaklama
sı bid'at değildir; ancak bu yasaklamayı 
dindarlık vesilesi sayması bi d'attır. Bu 
bakımdan bid'atın iyi veya kötü diye ni
telendirilmesi isabetli olmaz, daha doğ
rusu bid ' atın iyi olması söz konusu de
ğildir; çünkü iyi bid'at denilenler esa
sında bid'at olmayan şeylerdir. Şatıbi, 

izzeddin b. Abdüsselam'ın beşli ayırımı
na da karşı çıkmıştır. Ona göre sonra
dan ortaya konulan ve dini mahiyette 
görülen yeniliklerin şer'i bir dayanaktan 
hareketle vacip, mendup veya mubah 
bid'at diye nitelendirilmesi doğru değil
dir. Çünkü şerT dayanağı bulunan bir 
ibadet ve uygulama bid'at sayılmayaca

ğ ı gibi bu şekilde bid ' at - ı hasene sayı 

lan hususlar da masiahat veya asli iba
ha prensibiyle izah edilebilir. Bu sebep
le bid'atı rnekruh ve haram diye ikiye 
ayırmak mümkünse de iyi veya kötü şek

linde tasnif etmek yahut İbn Abdüsse
lam'ın yaptığı gibi beşe ayırmak müm
kün değildir. Şatıbi'den önce İbn Tey
miyye de aynı paraleldeki görüşlerini di
le getirmiştir. 
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İki grup arasında göze çarpan ihtilaf 
aslında bir terim anlaşmazlığından iba
rettir. Çünkü her iki taraf da dinden ol
madığı halde sonradan ortaya çıkan di
ni inanç ve Uygulamaların reddedilme
sinin gerektiği konusunda görüş birliği 
içindedir. Sonradan ortaya çıkmakla bir
likte dini mahiyette görülmeyen ve dini 
esaslara da t ers düşmeyen fikir ve dav
-ranışlara gelince, b id· atı geniş kapsam-

. l ı olarak ele alan alimler bu tür fikir ve 
davranışlara iyi bid'at demekte, diğer
leri ise bunları bid'at kapsamına dahil 
etmemektedir. Ancak reddedilmesi ge
reken bid'at sınırlarının bazı alimlerce 
çok gen i ş tutu lduğu, Hz. Peygamber dö
neminde bulunmayan birçok adet ve uy
gulamanın bid'at kabul edildiği görül
mektedir. Muhammed b. Eslem'in Hz. 
Peygamber döneminde olmadığı gerek
çesiyle elenmiş undan yapılmış ekmeği 
bid'at sayıp yememesi bunun örnekle
rinden birini teşkil eder. 

Doğurduğu sonuçlara göre bid'atın 

hasene-seyyie diye ikili veya vacip, men
dup, mubah, rnekruh ve haram şeklin
de beşli tasnife tabi tutulmasından baş

ka itikadi- am eli, fiili - terki, ibadetlerle 
veya günlük yaşayışl a ilg il i olmasına gö
re taabbüdi -.adi şeklinde ayırım ları da 
yapılmıştır. Ayrıca hiçbir dini deli le da
yanmayan bid'at (b i d ' at-ı hakiki) ile bazı 
yönleriyle dini bir delile dayanıyormuş 
intiba ı verdiği halde uygu landığı biçi
miyle delilden mahrum bulunan bid'at 
(b i d 'at- ı izafi) şeklinde diğer bir ayırım 

daha yapılmıştır. Hakiki bid 'ata örnek 
olarak kişinin helal bir yiyeceği dini duy
gularla kendisine haram kılması. Şiiler'in 
aşure günü başlarını, yüzlerini tırmala
yıp tokatlaması, izafi bid'ata örnek ola 
rak da dini bir delille tesbit edilenler dı
şında belirli günlerde oruç tutmaya ve
ya belirli vakitlerde namaz kılmaya özel 
bir önem verilmesi gösterilebilir. 

Bid'atların ortaya çıkması ve yaşama 
şansı bulması çeşitli sebeplerle açıkla

nabilir. İslamiyet'in kısa sürede farklı 
sosya l ve kültürel yapılara sahip bulu
nan milletler arasında yayılması bu se
beplerin başında gelir. Sosyal ve kültü
rel yapıların bazı unsurları islami bir 
kiml iğe bürünerek yeni dönemde de var
lıklarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca İslami 
esas ve hükümlerden bazılarının yeni 
müslümanlar tarafından yanlış anlaşı l

ması veya eski kültür mirasının etkisiy
le yan lı ş yorum lanması da bid 'atların is
lam' a girişine zemin hazırlamıştır. Ya-

bancı millet ve kültürlerle olan sürekli 
temasların etkileşmeye yol açtığı, bu
nun sonucu olarak bazı yabancı inanış 
ve davranışların İslam toplumuna girdi
ği de bir gerçektir. Bu arada birtakım 
hurafelerin veya eski dini kalıntıların ye
ni dinin saflığını bozma amacıyla kasten 
İslam ' a sokulmak istenmesi de müm
kündür. Bütün bunlara rağmen, aşırı mu
hafazakar ve bir anlamda tutucu sayı
lan bazı sünnet taraftar larının· endişele

ri bir yana. İslam tarihi boyunca İslam 
dininin hem inanç, ibadet ve hukukla il
gili temel hükümlerinde, hem de ana 
ahlak kurallarında büyük bir çoğunluk
la dinin ana sınırlarının dışına çıkılma

mış ve İslam ' ın "ana rengi"nin (sıbgatul
lah*) değiştirilmemiş olduğunu söylemek 
mümkündür. islam'a bağlılık idd i ası ta
ş ı dıkları halde fikri sapıklıkları sebebiy
le onun sınırları dışında kaldıkları kabul 
edilen grupların (galiyye) tarih boyunca 
sadece yüzde bir civarında kalması da 
bu hususu desteklemektedir (bk. EHL·i 
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İslam hukukçularına göre bid'atı kü
für noktasına varmayan kimsenin arka
sında namaz kı lmak caizdir. Ancak Ha
nefiler. Şafiiler ve bir rivayete göre Mil
likiler başka bir imam varken bid'at eh
linin arkasında namaz kılmayı tenzihen 
rnekruh sayarlar. öte yandan Malikiler 
ve Hanbeliler bid'atçıların şahitliğini ge
çersiz sayarken Hanefi ve Şafii fakih
leri, taraftarları lehine yalan söylemeyi 
mubah gören Hattabiler müstesna, di
ğer bi d· at ehlinin şahitliklerini geçer
li kabul ederler. Bid'atı ta'n* noktala
rından biri olarak mütalaa eden hadis
çilerse bid'at ehlinin rivayetini kabulde 
farklı görüşler benimsemişlerdir. Ancak 
bid'atçılığı kendisini dinden çıkarma nok
tasına varan kimsenin rivayetinin kabul 
edilmeyeceği konusunda hadisçiler ara
sında görüş birliği vardır. Malikiler diğer 
bid'atçıların rivayetini de kabul etmez
ler. İç lerinde Şafii, İbn Ebü Leyla, Süfyan 
es-Sevri ve Ebü Yüsuf'un da bulunduğu 
bazı alimler ise mezhebini ve taraftarla
rını desteklemek maksadıyla yalanı mu
bah saymaması şartıyla bid'atçıya ait ri
vayetin kabul edilebileceğini söylerler. 
Konuya b id· atın propagandasını yapıp 

yapmama açısından yaklaşan bazı alim
ler de propaganda yapan ve başkalarını 
kendi mezheplerine davet edenlerin ri
vayetini reddetmeye, böyle olmayanla
rınkini ise benimsemeye taraftardırlar. 

İbnü's-Salah ile Nevevi başta olmak üze
re alimierin çoğu bu görüştedir. Nitekim 
Buhari ve Müslim bu tür birçok bid'at-



çının rivayetini kabul etmiş olup Süyü
ti bunların bir listesini vermektedir (bk 
Tedribü'r-rau~ s. 219-2 20) Sünni kelamcı
lar "ehl-i bid'at" tabiriyle. Resülullah ile 
ashap cemaatinin akaid alanında takip 
ettiğ i yolun (sünnet) dışında kalan mez
hep sahiplerini kastederler; Mu'tezile, 
Şia, Haricfler, Kaderiyye, Cebriyye gibi. 

Bi d 'atla mücadele konusunda İslam 
alimlerinin bir kısmı fitneye sebep ola
bileceği endişesiyle müsamahalı davran
mayı uygun bulurken genellikle ilk selef 
alimleri. özellikle de Hanbeli gruplar ve 
İbn Teymiyye bid'atlara karşı sert bir tu
tum sergilemişlerdir. İbn Teymiyye, yaşa
dığı asrı sünnetten uzaklaşan ve bid'at
lara dalan bir çağ olarak nitelendirmek
te ve bi d 'atlarla en sert şekilde müca
dele etmenin gerektiğine inanmaktadır. 

Vehhabflik hareketinin bid'atlarla müca
dele konusunda İbn Teymiyye'nin katılı
ğını daha da arttırdığını söylemek müm
kündür. Ancak bu katı tutum bir taraf
tan bi d· atla mücadele alanında başka 
bir aşırılığı gündeme getirmiş, diğer ta
raftan müslümanları sünnet çerçevesin
de birleştirmek yerine bid'atçıların ken
di mezheplerine olan taassuplarını kö
rüklemiştir. İslam alimlerinin çoğunlu
ğu, bid'atla mutlaka mücadele edilme
sinin lüzumuna inanmakla birlikte bu 
mücadelede katılığa başvurmayıp çeşit
li ikna yollarıyla bid'atların ortadan kal
dırılmasını uygun bulmaktadır. Katib Çe
lebi halk arasına yerleşen bid'atları or
tadan kaldırmanın çok zor olduğunu. bu 
konuda din ve devlet adamları tarafın
dan gösterilen gayretierin boşa gittiği
ni, bu sebeple bi d 'atlara ve bid'at ehli
ne karşı yürütülecek mücadelenin mü
samahalı olmasının gerektiğini belirt
mektedir (Mfzanü'l -hak, s. 72-73) 

İslam alimleri tarih boyunca kabule 
şayan olmayan bid'atın sınırlarını çizmek 
ve halk arasında yaygınlaşan bi d' atiar
la mücadele etmek amacıyla çok sayıda 
eser kaleme almışlardır. Bunlar arasın
da Muhammed b. Vaddah ei-Kurtubf'nin 
(ö 286 /899) el-Bida' ve'n -nehyü 'an
ha, İbn Ebü Rendeka et-Turtüşf'nin (ö 

520/ 1126) Kitdbü'l-lfavadiş ve'l - bi
da', Ebü Şame el-Makdisf'nin (ö 665/ 
1267) el-Ba'iş 'ala inkdri'l-bida' ve'l
havadiş, İbnü'I-Hac ei-Abderf'nin iö 7371 
13361 el-Medl]al ila tenmiyeti'l-a'mal 
bi- tahsfni'n- niyyat, İbrahim b. Müsa 
eş-Şatıbf'nin (ö 790 / 1388) el-rtisam, 
İdris b. BaYtekin et-Türkmanf'nin Kitd
bü'l-Lüma' fi'l-}ıavadiş ve'l-bida', Sü
yütf'nin (ö 911/ 1505) el-Emru bi'l-itti-

ba' ve'n -nehyü 'ani'l - ibtida', Osman 
b. FGdi'nin (ö 1232 / 1817) İhya'ü's-sün
ne ve il]madü'l-bida', çağdaş alimler
den Ali !VlahfGz'un el-İbda' if medar
ri'l-ibtida', Muhammed Bahit'in A}ıse
nü'l-kelam ffma yete 'alleku bi's-sün
neti ve'l-bida 'i mine'l-a}ıkdm, Muham
med Abdullah Diraz'ın el-Mfzan bey
ne's-sünne ve'l -bid'a, İzzet Ali Atıyye'
nin el-Bid'a tahdfdühd ve mevkıfü'l
İsldmi minha adlı eserleri sayılabilir. 
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el- Bi DA YE ve· n- Ni HA YE 

ı ei-BİDAYE 
ı 

( ;L_\-l,)l ) 

Nı1reddin es-Sabı1ni 

(ö. 580/1184) 
tarafından kaleme alınan 

el-Kifaye adlı kelama dair eserin 
aynı müellifçe yapılmış muhtasarı 

L (bk. ei-KİFAYE). _j 

ı 
ei-BİDAYE ve'n-NİHAYE 

ı 

( :i:l,ı:l~ :i:l-l,ll) 

İbn Kesir'in 
(ö. 774/1373) 

L İslam tarihine dair eseri. _j 

Müellif Ortaçağ İslam tarih yazıcılığı 
geleneğine sadık kalarak umumi tarih 
türünden olan bu eserine kainatın ya
ratılışıyla başlar. Peygamberler ve geç
miş milletierin tarihleri, Cahiliye döne
mi. Hz. Muhammed'in ataları. doğumu. 
gençliği, Hz. Hatice ile evlenmesi. pey
gamber oluşu, ilk müslümanlar ve müş
riklerden gördükleri işkenceler . Akabe 
biatları ve hicret hakkında bilgi verdik
ten sonra Hz. Peygamber'in Medine dö
nemi hayatından başlamak üzere 767 
( 1365-66) yılına kadar meydana gelen 
olayları kronolojik sıraya göre anlatır. 

Eserin son bölümünde ise Kur'an-ı Ke
rim ve hadislerde haber verilen kıyamet 
alametlerinden, kıyamet günü vuku bula
cak olaylardan (fiten* ve melahim"), cen
net. cehennem ve bütünüyle ahiret ha
yatından bahsederek insanlara öğütte 

bulunur. Bu bakımdan eser genellikle İs
lam tarihine ayrılan el-Bidaye ile akaid 
konularına ayrılan en-Nihdye adlı iki ki 
tap şeklinde mütalaa edilebilir. Başlan
gıçtan Hz. Peygamber'in vefatma kadar 
gelen bölümlerle kıyamet alametlerine 
ayrılan son bölüm kaleme alınırken esas 
itibariyle Kur'an-ı Kerim ve hadislerden 
faydalanılmış ve bu konuda muhaddis
lerin metodu takip edilerek asılsız ha
berlerin alınmaması için büyük gayret 
gösterilmiştir. Kitapta siyere ayrılan kı

sım bütünün dörtte biri nisbetindedir. 
el-Bidaye'de her yıla ait olaylar anlatıl
dıktan sonra o yıl vefat eden meşhur ki
şilerin hayatı hakkında kısaca bilgi veri
lir. Eser bu yönüyle İbnü'I-Esir'in el-Ka
mil'ine benzemektedir. Ayrıca müellifi
nin yaşadığı dönemin Memlükler'le ilgili 
olayları için de özel bir önemi vardır ve 
o devre ait başlıca kaynaklardan biri du
rumundadır. 

İbn Kesir 665-738 (1266-1338) yılları 
arasındaki olayları kaleme alırken daha 
çok Birzalf'nin (ö 7391 ı 339) el -Mu~te

fi ve Mu 'cemü'ş-şüyıll] adlı eserlerine 


