
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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ı ei-BİDAYE 
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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 



el- BiDAYE ve'n- NiHAYE 

dayanmıştır. Bunun dışında istifade et
tiğini söylediği diğer kaynaklardan ba
zıları şöyle sıralanabilir: İbn İshak, es
Sfre; İbn Hişam, es-Sire; İbn Sa'd, et
Tabalf.atü'l-kübrd; Halife b. Hayyat, Ta
bakiit; İbn Kuteybe, el-Ma 'arif; Tabe
ri, Tari{]; Ebü'l-Hasan Eş'ari, Malf.ald
tü'l-İsldmiyyfn; Eba Nuaym el-İsfaha
ni, Hilyetü'l -evliyd'; İbn Hazm, el-Faşl; 
Hatib el-Bağdadi, Tdrf{Ju Bagddd, Ra
gıb ei-İsfahanf, el-Müfreddt; Kadi İyaz, 
eş - Şitd'; Sem'anf, Kitdbü'l-Ensdb; Sü
heylf, er-Raviü1- ünüf; Ebü'I-Ferec İb
nü'l-Cevzf, el-Muntazam; Eba Şame el
Makdisi, er-Raviateyn; Kurtubi, Tefsir. 

İbn Kesir, el-Biddye ve'n-nihdye 'de 
geçen bazı siyasi olayların Hz. Peygamber 
tarafından önceden haber verildiğini söy
leyerek bu çeşit olayları hadislerle yorum
lamaya çalışmıştır. Hadislerin kaynağını 

genellikle zikretmiş, fakat aynı konuda 
çok sayıda hadis varsa kaynağı tekrarla
maya gerek görmemiştir. Hadisin senedi 
zayıfsa onu takviye eden başka bir hadisi 
kaydetmekle yetinen müellif, "Zayıf zayıfı 
takviye eder" prensibiyle hareket ettiği 
halde bazan buna uymamıştır. Bir riva
yeti peşin hükümle tekzibe kalkışmamış, 
onu başka kaynaklardan da araştırmış

tır. İsrailiyat ' la ilgili reddedilmeyen ha
berleri naklettiğinde onun İsrailiyat'tan 
olduğunu söylemiş, zaman zaman Şia'nın 
görüşlerine de işaret etmiştir. 

Ahmed b. Eba Bekir et-Taberani (ö. 

8351 1431) ve İbn Hacer ei-Askalani (ö. 

852/ 1449) esere birer zeyil yazmış, baş
ta İbn Hicci, İ bn Kadi Şühbe ve Ayni ol
mak üzere birçok müellif eserden fay
dalanmıştır. 

Eserin tarihi olaylara dair birinci bö
lümü el-Biddye ve'n-nihdye adıyla on 
dört cilt halinde basılmıştır (Kahire 1351-
1358/ 1932-1939). Bu baskı tahkiksiz olup 
yanlışlarla doludur. Daha sonra Muham
med Abdülaziz en-Neccar'ın hazırladığı 
tahkikli metnin Kahire ve Riyad'da neş
rine başlanmışsa da ( 1963) sadece iki cil
di yayımlanmıştır. Ayrıca eserin H alep'
teki Medresetü'l -Ahmediyye'de bulunan 
yazması bir komisyon tarafından yedi 
cilt ( 14 cüz) halinde neşredilmiştir (Bey
rut 1966). Ancak bu neşrin de ciddi bir 
çalışma mahsulü olmadığı ve Kahire bas
kısı ( 1932-1939) esas alınarak yapıldığı 
anlaşılmıştır. Eser Mahmud Şirvani ta
rafından Tercemetü1-Biddye ve'n-ni
hdye (Terceme·i Tarfh·i ibn Kesfr) adıyla 
Türkçe'ye de çevrilerek ll. Murad'a su
nulmuştur (Süleymaniye Ktp., Damad İb
rahim Paşa , nr. 893-896; Ayasofya, nr. 
2993-2996; Fatih, nr 4265) . 
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el-Biddye ve'n-nihdye 'nin kısmi ne
şirleri de yapılmıştır. Habeşliler'in Ye
men'deki hakimiyetinden bahseden bölü
mü J. F. L. George tarafından De Aethi
opum Imperio in Arabia teli ce adıyla 
(Berlin 1833), Hz. Peygamber'in hayatına 
dair kısımlar Mustafa Abdülvahid tara
fından es- Sfretü 'n-nebeviyye adıyla 

dört cilt halinde neşredilmiş (Kahire 1964-
1966). daha sonra ofset olarak tekrar 
yayımlanmıştır (Beyrut 1396/ 1976). es-Si
retü'n-nebeviyye'nin Hz. Peygamber'in 
doğumuna ait kısmını da Selahaddin el
Müneccid Mevlidü Resulilldh adıyla neş

retmiştir (Beyrut 1961 ). Mustafa Abdül
vahid eserin peygamberler tarihine dair 
kısmını ~ısaşü'l - enbiyd' adıyla iki cilt 
halinde yayımlamış (Kahire 1968), aynı kı
sım Abdülkadir Ahmed Ata tarafından 
da Beyrut (1982), Arnman (1985) ve İs
kenderiye'de (1401) neşredilmiştir. Ese
rin ikinci bölümünü teşkil eden en-Ni
hdye ise üç ayrı kişi tarafından tahkik 
edilerek farklı isimlerle iki cilt olarak ya
yımlanmıştır (Nihayetü'l·bidaye ve'n-ni
haye fi'l-fiten ve'l-melal:zim, nşr Muham
med Fehim Eba Ubye, Ri ya d 1968; Niha.
yetü'l-bidaye ve'n-niha.ye, nşr Şeyh İsmail 
ei-Ensarf, Riyad 1388; Kitabü'n-Nihaye [el
Fiten ve'l-melal:zim], nşr Taha Muhammed 
ez-Zeynf, Kahire 1389/ 1969). Taha ez-Zey
ni eser üzerinde bazı lüzumsuz tasarruf
larda bulunduğu için tenkit edilmiştir. 

el-Biddye ve'n-nihdye'nin Muham
med Süleyman el-Eşkar tarafından ha
zırlanan indeksi Küveyt'te (1404 / ı 984), 
Halll Şehade'nin hazırladığı indeks de 
Beyrut'ta ( 14071 1987) yayımlanmıştır. 
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Iii AaoüLKERİM ÖzA YDIN 

L 

BİDAYET 
(~\..~.;ll) 

Tasaw uf yoluna girme, 
sülukün ilk merhalesi ve başlangıcı 

anlamında bir terim. 
_j 

Safller baştan beri tasawuf yoluna 
girme ve sülake başlama haline özel bir 
önem vermişler, bidayet (başlama) ile ni
hayet (maksada ulaşma) arasında sıkı bir 
bağlantı görmüşlerdir. Tasawufa yeni 
girenlere mübtedi, bu yolun sonuna va
ranlara müntehi, bu ikisi arasındaki sa
liklere de evasit denilmiştir. İlk safilere 
göre mübtedi ile mürid arasında fark 
yoktur. Nitekim Serrac "mübtedTier" baş
lığı altında müridierin hallerinden bah
setmiş (el-Lüma' , s. 275-276), ancak da
ha sonraki dönemlerde mübtedi ile mü
rid arasında fark görülmeye başlanmış
tır. 

Bütün safilere göre tasawufa ciddi 
bir başlangıç yapmak iyi bir sonuç için 
şarttır. Çünkü bir salikin bidayeti ne ka
dar hazırlıklı ve ciddi olursa nihayeti de 
o kadar mükemmel olur. Bir salik sülak 
halinde büyük zorluklarla karşılaşır ve
ya yolunu kaybedip saptırırsa bunun se. 
bebi ciddi ve samimi bir başlangıç yap
mamış olmasıdır. Nitekim Cüneyd-i Bağ
dadf nihayette ortaya çıkan bozukluğun 
kaynağını bidayetteki bozuklukta görür. 
İbn Nüceyd de safilik adına . asılsız id
diaların kötü bir bidayetten kaynaklan
dığını, bidayeti bozuk olanın nihayetinin 
de bozuk olacağını ifade eder. Nihayet
te hasıl olan semere bidayetteki ihlas 
ve samirniyete göre değişir. İyi bir bida
yet aynı zamanda nihayet manasma ge
lir. Bu açıdan bakılınca bidayetle niha
yet arasındaki mesafe çok kısadır. Zün
nan bu manayı kastederek, "Allah'ı at
tığın ilk adımla arar, idrak eder ve bu
lursun" demiştir (Sülemf, s. 23). 

İbnü'l-Arabi bidayeti aynıyla nihayet 
saymış, Nakşibendiyye gibi bazı tarikat
lar da bidayetin nihayeti ihtiva etmesi
ni tarikatiarına esas almışlardır. Çünkü 
onlara göre başkalarına nihayette hasıl 
olan haller kendilerine bidayette hasıl 

olur. 

Safilere göre mübtedTierin batın iarı 

mum gibi olup her şekli almaya müsa
ittir. Ona verilen ilk şekil iyi olur, o da 
sonuna kadar bu şekli muhafaza eder
se gittikçe artan bir hızla Allah'a giden 
yolda mesafe alır. Bidayet ehlinin aldı
ğı ilk şekil kötü ise bu onu devamlı ola-


