
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.). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Tehanevi, Keşşaf. "Bidayet", "İnsan" md. leri; 
Ca'fer Seccadi, Ferheng, "Bidayet" md.; a.mlf., 
Ferheng·i 'Ulüm·i 'Aklf, Tahran 1361 hş., s. 
1·19 ; Serrac, el·Lüma', s. 275·276; Sülemi. 
Tabal!:iit, s. 23, 441, 566; Herevi, Me nazli, s. 3 
vd., 7; a.mlf .. Tabakiit, s. 45·135; Ahmed-i 
Cami, Ünsü't·tti; ibtn." Tahran 1350 h ş ., s. 228; 
Ebü Mansür ei-Abbadi, Şa{fname (nşr. Gulam 
Hüseyn-i Yüsufi). Tahran 1347 hş. ; Ebü'n-Ne
cib es-Sühreverdi. Adabü'l·mürfcifn, Kahire, ts. 
(Darü'I-Vatani'I-Arabi), s. 52; Bakli. Şer/:ı·i Şat· 
/:ıiyyat, s. 116, 564 ; a.mlf .. Meşrebü 'l·ervti/:ı, 

s. 52, 138 ; Sühreverdi. 'Avarifü'l·ma'ari{, Bey· 
rut 1966, s. 531; ibnü' I-Arabi, el·Fütahtit, ı , 
54, 73; IV, 128; İbn Haldün. Şifa'ü's·sa·' il, s. 
48; imam-ı Rabbani. Mektabat, istanbul 1963, 
1, 70; Ankaravi, Minhti.cü'l-fukara, Bulak 1256, 
s. 139. r:;v;:ı 

Jllll SüLEYMAN ULUDAÖ 

L 

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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sela gebe kadınlardan gelen kanın ha
yız veya istihaze kanı olduğu hususun
daki ihtilaflarla ilgili olarak Hipokrat ve 
Galen gibi hekimlerin sözlerine yer ve
rirken (1, 46), ölünün defni meselesinde 
defin işinin çabuklaştırılması gereğini 

zikrettikten sonra hekimlerin, boğulma 
veya kalp krizi gibi sebeplerden ölen
lerin tekrar hayata dönmesi ihtimaline 
karşı üç günden önce defnedilmemesi 
gerektiği yönündeki görüşlerini vurgu
larken (1, 191), köpek artığının dini hük
münün belirtilmesi sırasında onun ku
duz olma ihtimalini ele alırken (1, 27) ken
di tıp bilgisini devreye sokmaktadır. Yi
ne ölü hayvanın kemik ve kıllarının ne
cis olup olmadığı hususunda alimler ara
sındaki görüş ayrılıklarını değerlendir

meye tabi tutarken biyoloji ve botanik 
bilgisini kullanmakta (1, 68), HalTI b. Ah
med'in şafak vaktiyle ilgili görüşünü ele 
alırken (1, 84) veya rü'yet-i hilal hadisin
de havanın kapalı olması durumunda 
takdirde bulunulması gerektiğine dair 
ifadeyi açıklarken bundan kastın astro
nomik ölçümler olduğu yönündeki gö
rüşlere yer vererek astronomi bilgisini 
ortaya koymaktadır (1, 241). 

Fas ( 1327), Kahire ( 1329, 1334, 1335, 

1339, 1371, 1928, 1960, 1966, 1983), İstan
bul (1333), Tunus (1344), Kum (1406) ve 
Beyrut'ta ( 1980) pek çok defa iki cilt ha
linde basılan eser ayrıca Ahmed b. Mu
hammed b. es-SıddYk ei-Gumarl tara
fından hadislerinin tahrlci yapılmak, Yu
suf Abdurrahman el-Mar'aşll, Adnan Ali 
Şellak ve dğr. tarafından tahkik edilmek 
suretiyle de yayımlanmıştır (1-VI/l, Bey
rut 14071 1987). Ahmed MeylanY'nin Türk
çe'ye tercüme ettiği (I-II, istanbul 1973-

1976; I-IV lredaksiyon, hadis tahrici ve dü
zenleme V ecd i Akyüzl, istanbul 1991) ese
rin "Cihad" bölümü Rudolph Peters ta
rafından Jihad in medieval and mo
dem Islam. The chapter on jihad from 
Averroes' legal handbook 'Bidö.yat al
mudjtahid' and the treatise 'Koran and 
fighting' by the Iate Shaykh al-Azhar 
MaJ:ımüd Shaltüt adıyla İngilizce'ye (Lei
den 1977), "Nikah" ve "Talak" bölümle
ri Ahmed La'imeche tarafından Du Ma
riage et de la Dissolution adıyla (Alger 
1926), "Hibat", "Vesaya", "Fera'iz" ve "AI5.
diye" bölümleri de yine aynı müellif ta
rafından Des Donations, des Testa
ments, des Successions, des Jugements 
adıyla Fransızca'ya (Alger 1928) çevrilmiş

tir. 
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( J~) 

M!rzil. Abdülkadir b. Abdilhali~ Arlil.s 
(ö. 1133/1720) 

İran şiirinde 
Hint üsh1bunun (sebk-i Hind!) 

L 
önde gelen temsilcilerinden. 

_j 

1054'te (1644) Hindistan'ın Sihar eya
letinde Azlmabad'da (Patna) doğdu. Ba
bası Mirza Abdülhalik Orta Asya'da Ar
las adlı bir Çağatay kabilesine mensup
tu. Cedleri Babür döneminde ( 1526-1530) 

Hindistan'a gelip Hint-Türk İmparator
luğu ordusunda görevlendirilmişlerdi. Bir 
süre sonra ordudaki görevini bırakıp Ka
diriyye tarikatına intisap eden babası, 

mürşidi Mevlana Kemal'in tavsiyesiyle 
oğluna bu tarikatın kurucusu Abdülka
dir-i Geylani'nin adını verdi. Şiir yazmaya 
başladığı dönemde Remzi mahlasını kul
lanan Abdülkadir yine şeyhi Mevlana Ke
mal'in isteği üzerine Bfdil mahlasını aldı. 

Dört buçuk yaşında iken babasını kay
beden Bidil, üvey amcası ve aynı zaman
da babasının müridi olan Mirza Kalen
der'in ve daha sonra da tüccar ve büyük 
bir fakih olan dayısı Mirza Zarif'in hima
yesi altına girdi. İyi bir öğrenim gördü
ğü anlaşılan Bidil 1 070'te ( 1659-60) Ben
gal 'deki birçok büyük şehiri gezdi ve 
Orissa'ya (Cuttack) gidip üç yıl kaldı. Bu
rada dayısı Mirza Zarif vasıtasıyla dö
neminin kutbu sayılan Şah Kasım Hüvel
lahi'ye intisap etti. Dayısının ölümü üze
rine Orissa'dan o zaman ŞahcihanabM 
adı verilen Delhi'ye geldi (1664). Üzerin
de büyük bir manevi tesir bırakan Şah-ı 
Kabüll ile burada tanıştı. Yirmi yıl bo
yunca Delhi ile Ekberabad (Agra), Mat
hüra. Lahor ve Attok arasında çeşitli se-

Abdülkadir 
Bidil'i 

tasvi r eden 
bir minyatür 

(Oriental 

fvlinialures ... , 

Taşkent 1980, 

resim 92) 

yahatler yaptı. Evrengzib'in maiyetinde 
bir asilzade ve aynı zamanda bir şair olan 
Akıl Han Razi'nin iltifatına mazhar oldu. 
Yirmi beş yaşında evlendi ve Evrengzib'in 
oğlu A'zam Şah'ın ordusunda görev al
dı. Bir süre sonra bu görevinden ayrıldı. 
Yirmi altı yaşında iken yazdığı Tılsım-ı 
Hayret adlı mesnevisini, sarayda yüksek 
bir görevde bulunan Newab Şükrullah 
Han'a gönderdi. Şükrullah Han ve oğlu 
Şakir Han tarafından Delhi'de bir mali
kane ve maaşla taltif edildiğinde kırk 

bir yaşındaydı. Şükrullah Han ve onun 
ölümünden sonra Delhi valisi olan oğ
lu Şakir Han sayesinde Bidil mali yön
den sıkıntı çekmeden yaşadı. Altmış ye
di yaşında iken oğlu Abdülhalik'in ölü
mü (1711) onu çok sarstı ve üzüntüsü
nü, ünlü Türk şairi Abdülhak Hamid 'in 
Makber'i üzerinde de tesirleri görülen 
mersiyesiyle dile getirdi. ı. Sahadır Şah'ın 

( 1707- ı 712) ölümü üzerine baş gösteren 
siyası istikrarsızlıklar onu da etkiledi ve 
idare mevkiinde bulunan bazı arkadaş
larının bir saray darbesiyle yönetimden 
uzaklaştınlmaları üzerine yetmiş yedi 
yaşında iken Delhi'den kaçarak Lahor'a 
gitti. Durum düzelince bir buçuk yıl son
ra tekrar Delhi'ye döndü. 4 Safer 1133'
te (5 Aralık 1720) tifodan öldü ve evinin 
bahçesine gömüldü. Nadir Şah'ın bura
ları istilası sırasında yıkılan mezarı za
manla kayboldu. 

Eserleri. Döneminde hakim olan Fars
ça dışında Arapça, Bengalce, Urduca, 
Sanskritçe ve cedlerinin dili olan Çağa
tay Türkçesi'ni de bildiği anlaşılan Bidil 
eserlerini Farsça olarak yazdı. Tasawu
fun ve Hint felsefesinin etkisi altında 

kalan Bidil'in şiirlerinde varlığın sırrını 

çÖzmeye yönelik bir çaba görülür. Bu ça-


