
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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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-



rak köstekler. yerinde saymasına sebep 
olur. Bunun için Ebü'n-Necib es-Sühre
verdi Adabü'l-müridin 'de, Ebü'l-Hafs 
Sühreverdi 'A vilrifü '1-ma 'arif'te bida
yet ehlinin uymaları gereken kurallar 
üzerinde önemle durmuşlardır. Bidayet 
ehli olanların alışkanlıklarını terketme
leri, namaz kılıp oruç tutmaları ve Kur 'an 
okumaları, daha da önemlisi Allah sev
gisi ve korkusu gibi kalbin arnellerine 
ağırlık vermeleri, içlerinden geçen ves
veseleri sıkı bir biçimde kontrol altında 
bulundurmaları icap eder. Büyükler için 
itaatkar bir evlat, küçükler için şefkat

li bir baba, akran için vefakar bir dost 
olmaları gerekir. Ayrıca mübtedi, süfi
ler gibi giyinmeli, onlar gibi hareket et
meli ve her yönden onlara benzerneye 
çalışmalıdır. 

Tasawufta haller ve makamlar sınıf
landırılmaya tabi tutulunca bidayet ha
linden ve mübtedilerden önemle söz 
edilmeye başlanmıştır. Bidayet ehlinin 
tasawufi makamlardaki yerini ilk ola
rak Herevi göstermiş, sülük ehli için 
yüz makam tesbit ederek bunların ilk 
onunu bidayet ehline. son onunu da ni
hayet ehline ayırmıştır (Menazi/, s. 3 vd.). 
Herevi'ye göre yakaza, tövbe, muhase
be, inabe, tefekkür. tezekkür, i'tisam, 
firar, riyazet ve sema bidayet ehline ait 
makamlar olup bidayat (başlangıçlar) adı

nı alır. Marifet, fena. beka, tahkik, tel
bis, vücüd, tecrid, tefrid, cem' ve tevhid 
nihayet ehlinin makamlarıdır ve bun
lara da nihayat (sonlar) adı verilir. İkisi 
arasında yer alan seksen makam ise 
evasıta aittir. Herevi ayrıca yüz makam
dan her birini üçe ayırır. Mesela firar 
makamı üç türlüdür. Avam cehaletten 
ilm e, tembellikten çalışmaya; havas ha
berden müşahedeye, şekilden esasa, ha
vassü'l-havas ise masivadan Hakk'a fi~ 
rar eder. Buna göre yüz halden ve ma
kamdan her birinin bir bidayeti, bir or
tası ve bir de nihayeti vardır. Böylece sa
likin en son halinin ve makamının bir 
bidayeti bulunduğu gibi ilk halinin ve 
makamının da bir nihayeti vardır. Esa
sen Hakk'a giden yolun nihayeti bulun
madığından mutlak bir nihayetten söz 
edilemez; bidayet ve nihayet sonsuza 
kadar sürer gider. Abbadi Sı1finc'lme'de 
mübtedilerin arnellerini irade, tövbe, ri
yazet, zühd, havf, reca, sabır, zikir, is
tiğfar, hürmet ve hizmet şeklinde sıra
lar. Salik her vakit bidayet halini yaşar. 
Nitekim Cüneyd tasawufu, "Nihayeti bi-

dayetine dönüştürmektir" diye tarif et
miştir. Her nihayet ehli aynı zamanda 
bidayet ehli olduğundan başlangıçta 

bağlı kalınması gereken edep kaidele
ri ve şer'i hükümler her vakit lüzumlu
dur. Mübtedilere zahir ehli, müntehile
re batın ehli adı da verilir. 

Mutasawıflar nihayet ehlinin bidayet 
ehlinden daha temkinli olduğunu. bun
ların dini hükümlere uymada daha çok 
dikkat gösterdiklerini, şathiye, cezbe, 
vecd, sema ve keramet gibi hallerin 
umumiyetle bidayet ehlinde görüldü
ğünü söylerler. Bundan dolayı Cüneyd-i 
Bağdadi şathiyelerine bakarak Bayezid-i . 
Bistami'yi nihayet ehlinden saymamış
tır. imam-ı Rabbani de aynı düşüncey
le İbnü'l-Arabi'nin dinin zahirine uyma
yan sözlerini onun bidayet ehlinden olu
şuna bağlamıştır. 

Bidayet ve nihayet meselesi tasav
vufla ilgili tariflerde de söz konusu edil
miştir. Mesela Ceriri bidayet haline gö
re tasawufu, "Her çeşit kötü huyları bı
rakıp iyi huylar edinme" biçiminde tarif 
ederken Cüneyd-i Bağdadi nihayet ha
line göre. "Hakk'ın seni sende öldürüp 
kendisiyle yaşatmasıdır" şeklinde tarif 
etmiştir. 

Bidayet, "ruhların elest meclisinde 
ahid verip kulluğu kabullenmeleri" ma
nasında da kullanılmıştır. Böylece mu
tasawıflar tasawufu elest meclisinden 
başlatmış olurlar. Gaye yine asla dön
mektir. Tehanevi bidayeti, "isim ve sı

fatların hakikatleriyle bezenme" şeklin
de tarif eder ve bunun üç mertebesin
den bahseder. Bunlara bidayet, tavas
sut ve hitam berzahları adı verilir; bun
dan sonra sonsuz olan zat-ı kibriyaya 
varılır (Keşşa{, "insan" md.). 
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BiDAYETÜ'I- MÜCTEHiD 

BİDAYETÜ'l-MÜCTEHİD 
(~1~1..~;) 

Meşhur İslam filozofu ve fakihi 
İbn Rüşd'ün 

(ö. 595/1198) 
Maliki fıkhına dair eseri. _j 

Tam adı Bidilyetü 'l -müctehid ve ni
hc'lyetü'l-mu~teşid olup mezhepler ara
sı karşılaştırmalı bir fıkıh kitabıdır. Fıkıh 
usulüne dair birkaç sayfalık mukaddi
meden sonra "Kitabü't-Tahare" ile baş
layıp " Kitabü'l-Ak~iye" ile son bulan top
lam yetmiş bölümden (kitab} oluşmak
tadır. Eserde Endülüs'te hakim olan Ma
liki mezhebi yanında Şafii ve Hanefi mez
hepleri de esas alınmakla birlikte, ince
lenen her mesele üzerinde sahabe ve 
tabiinden itibaren müellifın asrına ka
dar gelmiş geçmiş müctehidlerin görüş
leri ve bunların dayandığı deliller kayde
dilmekte, zaman zaman müellif tarafın
dan müstakil ictihad ve tercihler de ya
pılmaktadır (mesela bk. ı , 9, 15, 23, 34, 51, 
60). Ayrıca mezheplerin görüş birliğine 
vardıkları rıieselelerde ittifakın dayana
ğı, ihtilaf ettikleri hususlarda da ihti
laf noktaları belirtilmektedir. Müellif bu 
metoduyla ihtilaf ve illetleri inceleyenie
rin aydınlatılması ve naslardan hüküm 
çıkarma (istinbat) melekelerinin gelişti

rilmesini gaye edinmiştir ; eserine Bidil
yetü'l-müctehid adını vermesi de bunu 
göstermektedir. İbn Rüşd her ne kadar 
Maliki mezhebini diğerlerine tercih et
mekteyse de bu durum aşırı bir mezhep 
bağlılığına varmamakta ve zaman za
man imam Malik'in görüşlerini tenkit 
ederek farklı kanaatler ileri sürdüğü gö
rülmektedir (mesela bk. 1, 45, 48). 

Müellifin delil olarak zikrettiği hadis
lerin sened ve metin tenkitlerine de yer 
vermesi (mesela bk. I, 13, 19, 28, 29, 33, 
34; ll, ı O, 18). filozof olduğu için eserin
de aklı ön planda tuttuğuna dair hak
kında ileri sürülen iddiaların gerçeği yan
sıtmadiğını göstermektedir. Hadis kay
nakları arasından Mağribliler'in genel 
yaklaşırnma uygun olarak Müslim'i Bu
hari'ye, bu ikisini de diğerlerine tercih 
etmesine rağmen yeri geldikçe başka 
kaynaklara da başvurmaktadır. 

İbn Rüşd'ün çeşitli konularda kendi 
kanaatini belirtirken veya görüşler ara
sında tercih yaparken tıp, tabii ilimler 
ve astronomi sahalarındaki bilgilerini 
de kullandığı dikkati çekmektedir. Me-
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