
el- BED' ve't- TARIH 

nemlerinde uygulanan iktisadi ve idari 1 
sistemle de ilgilenmiştir. 

BED'-i BESMELE 

(bk. AMiN ALA YI) . 

1 metleri gibi dini ve felsefi konulara ay
rılmıştır. Bu bölümler daha çok o devir-

Eserleri. Şarkiyat sahasında önemli bir 
yer işgal eden Der Islam adlı derginin 
kurucusu ( 191 0) ve baş editörü olan Bec
ker'in başlıca eserleri şunlardır: 1. Beit
riige zur Geschichte Agyptens unter 
dem Islam. Mısır' ın islami dönem tari
hiyle ilgili bir eserdir (Strassburg 1902; 
Leipzig 1924) 2. Deutschland und der 
Islam. Der Deutsche Krieg: Politische 
Flugschriften (Berlin 1914). 3. Islamstu
dien. Vom Werden und Wesen der Is
lamischen Welt (1-11 , Leipzig 1924-193 2) . 
ı. cildi islam medeniyeti. kaynakları ve 
gelişmesiyle, ll. cildi ise özellikle çağdaş 
islam tarih ve medeniyetiyle ilgili konu
ları ihtiva eden bu eser 1967'de tekrar 
basılmıştır. 

Becker ayrıca ibnü 'l-Cevzi'nin Mena
~ıbü 'ömer b. 'Abdil 'aziz adlı eserini 
Almanca bir önsözle birlikte neşretmiş
tir (lbn Gauzi's Manaqib 'omar lbn 'Abd 

el- 'Aziz besprochen und im Auszuge mit

geteilt, Leipzig 1899) 

Bazı önemli makaleleri de şunlardır: 
"Die Ib n el- Kelbi - Handschriften im Es
corial" (ZDMG, 56119021, s. 796-799); "ls
lam" (Archiu {ür Religionswissenscha{t, 
8 11 9051. s. 129-1 43); "Panislamismus" 
(Archiu {ür Religionswissenscha{t, 7 119041. 
s. 169-1 92); "Studien zur Omaüadenges
chichte" (Zeitschri{t {ür Assyriologie, 15 
11 900- 1901 1. s. 1-36); "Die Entstehung 
von Usr- und Harag- Landin Aegypten", 
(Ze itschrift {ür Assyriologie, 18 11 904-1905]. 
S. 30 1-319) 
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( ~-_);j~ . ..WI ) 

Mutahhar b. Tahir ei -Makdisi'nin 
(ö. 355 / 966 'dan sonra) 

dinler, mezhepler, İslam tarihi 
ve felsefeye dair eseri. 

_j 

Samani vezirlerinden birinin teşvikiy
le bir Samani şehzadesi adına yazıldığı 
anlaşılan Kitabü 'l-Bed' ve't- tarflJ. (Ki
tabü Bed' i'l-l]alk ue't-tarrl]). eskiden be
ri Makdisi'nin hacası EbO Zeyd el-Bel
hT'ye (ö 322 / 934) nisbet edilmekteydi. 
Halil b. Hüseyin tarafından 663 ( 1265) 
tarihinde istinsah edilmiş olan Süleyma
niye Kütüphanesi (Damad İbrahim Paşa, 
nr. 918) nüshasını neşreden Cl. Huart da 
eserin I. ve ll. ciltlerinde müellif olarak 
E bO Zeyd el- Bel h i' yi göstermiş, fakat 
daha sonra bu hatayı farkederek diğer 
ciltlerde eserin Makdisi'ye ait olduğunu 
belirtmiştir. Kitabü ·ı-Bed' ve't- tarflJ. 'i 
Belhi'ye nisbet eden en eski müellif ib
nü'l-Verdi'dir. Daha sonra Katib Çelebi 
de muhtemelen yazma nüshanın mukad
dimesindeki bilgilere aldanarak eseri Bel
hi'ye nisbet etmiştir. Halbuki Ebü'l-Me
ali Muhammed b. Ubeydullah (ö 485 / 
1092), Beyanü'l-edyan'da el-Bed' ve't
tôrflJ. 'in Ma kd isi'ye ait olduğunu söyler 
ve ondan nakillerde bulunur. ibnü'n-Ne
dim el-Fihrist'inde çağdaşı olan Bel hi'
nin bütün eserlerine yer verdiği halde 
bu eserden bahsetmemesi, söz konusu 
kitabın Makdisi'ye ait olduğunu teyit et
mektedir. 

Müellif eserini 355 (966) yılında Sis
tan'ın Büst şehrinde tamamlamıştır. Sa
dece islami kaynaklardan değil aynı za
manda Yahudi ve Hint kaynaklarından 
da istifade edilerek hazırlandığı anlaşı
lan ve siyasi tarih için olduğu kadar me
deniyet ve dinler tarihi, kelam ve islam 
felsefesi için de önemli bir kaynak olan 
el-Bed' ve't-tarflJ. yirmi iki fasıldan mey
dana gelmektedir. iık dokuz fasıl , tar
tışma adabı ve metodu gibi mantık ve 
kelamı ilgilendiren konulara yer verildik
ten sonra Allah'ın varlığı ve birliği , sıfat

ları ve isimleri, peygamberlik. alemin ya
ratılış!, meteorolojik olaylar, levh-i mah
fQz, arş, kürsi, melekler, sOr, sırat, mi
zan, a'raf, mükafat ve ceza, sidretü'l
münteha ve ahiret hayatı, Hz. Adem'in 
yaratılışı, nesiinin çoğalması. kıyamet ala-

deki islam alimlerinin felsefe ve genel 
kültürle ilgili düşüncelerini ihtiva etmek
tedir. 1 O. fasılda peygamberler tarihine 
kısaca temas edilmekte, 11 . fasılda is
lam öncesi Arap ve iran tarihi hakkında 
bilgi verilmektedir. 12. fasılda yeryüzün
deki din ve mezheplerden bahseden eser. 
bu arada Yahudilik, Hıristiyanlık, eski 
Hint. Çin ve Türk dinleriyle Araplar' ın Ca
hiliye dönemindeki inançları. Harrani
ler, düalistler, putperestler, MecOsiler 
ve Hürremiler hakkında bilgi vermek
tedir. 13. fasıl coğrafyaya ayrılmış olmak
la beraber aynı zamanda zengin tarihi 
bilgileri de ihtiva eder. 14. fasılda soy bil
gisine (ilmü'l -ensab) ve Araplar'ın soyuna, 
ayrıca Cahiliye dönemi Arap toplumunun 
sosyal, kültürel ve iktisadi hayatında 
önemli yeri olan panayırtara yer veril
miştir. 15-17. fasıllar Hz. Peygamber'e 
ayrılmış olup bu fasıllarda onun doğu
mu. gençliği ve peygamberliği, hicreti, 
gazaları, şemaili. ahlak ve yaşayışı, ha
nımları, çocukları ve ölümü hakkında bil
gi verilmektedir. 18. fasılda ashab-ı ki
ramın faziletlerinden, ensar ve muhacir
lerin ileri gelenlerinden, 19. fasılda müs
lümanlar arasında çıkan ihtilaflar ve 
mezheplerden bahsedilmektedir. Mak
disi o dönemde yaşayan mezhepler hak
kında bilgi toplamak için uzun ve yoru
cu seyahat! ere çıkmış, Mücessime. Mu'
tezile, Maniheizm ve Mazdeizm hakkın
da incelemeler yapmıştır. 20. fasılda Hu
lefa-yi Raşidin devri, 21. fasılda kısaca 
Emeviler, 22. fasılda ise kuruluşundan 
Halife Muti'- Lillah devrinin sonuna ka
dar Abbasiler hakkında bilgi verilmek
tedir. 

Eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde 
biri muhtasar olmak üzere dört yazma 
nüshası bulunmaktadır (Damad İbrahim 
Paşa, nr. 918 lh. 663 1; Yusuf Ağa, nr. 315 
lh 6701; Reisülküttab, nr. 701 lh. 10061; 
Ayasofya !Muhtasar!. nr. 3406 lh . VIII. 1 
XIV. yüzyıl!). 

el- Bed' ve't- WrflJ. Cl. Huart tarafın
dan altı cilt olarak yayımianmış (Le liure 

de la Creation et de l'Histoire d'Abou Zeid 
Ahmed ben Sahl al·Balkhi, Bibl. de L'Eco
le des Langues or. viv. s. lV, vol. XVI / 1-Vl, 
Paris 1899- 1919), daha sonra Mektebe
tü'l-Müsenna tarafından üç cilt (altı cüz) 
halinde ofset olarak basılmıştır (Bağdat 
1962). Ayrıca lV-VI. ciltleri Aterfneş ve 
TarilJ. adıyla Farsça'ya çevrilerek altı cilt 
halinde yayımlanmıştır (nşr. M. R. Şafii. 

Tahran 1349 hş/ 1970) 
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BEDA 

(.1 -L:l l ) 

Şia fırkalarına göre 
Allah'ın ilim, irade 

ve tekvin sıfatlarında 
değişmeler meydana gelebileceğini 

ifade eden kelam terimi. 
_j 

"Gizli bir şeyin sonradan ortaya çık

ması, kişinin bir konuda beliren birkaç 
görüşten birini tercih etmesi" manala
rma gelen beda, terim olarak "Allah ' ın 

belli bir şekilde vuku bulacağını haber 
verdiğ i bir olayın daha sonra başka bir 
şekilde gerçekleşmesi" şeklinde tarif edi
lir. Beda telakkisi ilk olarak Şii çevreler
de ortaya çıkmıştır. Genellikle kabul edii
diğine göre beda fikrini ilk defa ileri sü
ren, Hz. Hüseyin'in intikamını almak su
retiyle Ehl -i beyt taraftarları nezdinde 
itibar kazanan Muhtar es-Sekaff'dir. Ta
beri ise beda görüşünden ilk olarak Muh
tar'ın adamlarından biri olan Abdullah 
b. Nevf'in bahsettiğini nakleder (Tarfl]-, 

VI, 85) . Muhtar bir savaş öncesinde as
kerlerine Allah'ın kendilerini zafere ulaş
tıracağını söylemiş, savaştan zaferle çı
kınca da, "Allah'tan aldığım bilgilerle 
işin böyle olacağını size bildirmemiş miy
dim?" diyerek keramet iddiasında bu
lunmuş ; ancak Mus'ab b. Zübeyr'in or
dusu karşısında mağlüp olunca, "Allah 
bana zafer vaad etmişti, fakat daha son
ra kendisine bu değişik sonuç zahir ol
du (beda IehO)" sözüyle Allah'ın ilim ve 
iradesinde değişiklik meydana geldiğini 
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ima etmiş ve bu görüşüne, "Allah dile
diğini siler, dilediğini sabit kılar" (er-Ra'd 
13 /39) ayetini delil getirmiştir. Muhtar 
es -Sekafi'den sonra Ca'fer es-Sadık be
da fikrinin ikinci kaynağı olarak göste
rilir. Şii literatürüne göre imam Ca'fer. 
oğlu İsmail'in kendisinden sonra imam 
olacağını söylemiş, fakat İsmail babası 
hayatta iken ölünce Ca'fer es-Sadık ola
yı beda telakkisiyle açıklamıştır (Nevbah
ti, s. 55) Bu şekilde ortaya çıkan beda 
görüşünü Hişam b. Hakem daha ileriye 
götürerek Allah ' ın varlıklar hakkındaki 

bilgisinin bunların mevcudiyetiyle baş

ladığını söylemiştir (Bağdadi, s. 52 , 67) 
Beda görüşünü benimseyenlere de Be
daiyye denilmiştir. 

Eş'arf'nin kaydettiğine göre bir kısım 
ŞiTler beda fikrini Allah hakkında caiz 
görmezken bazıları bedaya neshe yakın 
bir anlam vererek Allah'ın ilim ve irade
sinde değişikliği mümkün görmüşler

dir. Bir kısmı da ilahi ilirnde eksikliği n 

bulunduğunu ifade edecek nitelikte bir 
beda fikrini caiz görmüştür (Ma~alat, s. 
39) Malatı son görüşü kabul edenlerin 
Sebeiyye fırkasına bağlı olduklarını be
lirtir (et-Tenbfh ve 'r-red, s. ı 9) . 

İlim, irade ve yaratma sıfatlarında vu
ku bulduğu iddia edilen ve aşırı şekliyle 
Galiyye fı rkalarınca benimsenen beda 
telakkisini ispat etmek için kullanılan 

nakli deliller şöyle özetlenebilir: 1. Al
lah'ın dilediğini silip dilediğini ibka ede
bileceğini ifade eden ayet (er-Ra'd ı 3/ 
39) ile günahkarlar hakkında hükme
dilen dünyevf azabın tövbe sebebiyle kal
dırılacağını anlatan ayetler (el-A'rat 71 
ı52 - ı53) O'nun ilim. irade ve yaratmasın 

da deği şikliğin vuku bulacağına dair de
lillerdir. Yunus peygamberin kavminden 
dünyevf azabın kaldırı lması (Yunus 10/ 
98), İsmail'in kurban edilmesinden vaz
geçilerek yerine koçun kurban edilme
si de (es-Saffat 37/ ıOl-ı07) Kur'an'daki 
beda uygulamalarının örneklerini teşkil 
eder. 2. Hadislerde, yapılan iyiliklerin öm
rü arttıracağını ve mukadder bazı mu
sibetleri defedeceğini bildiren ifadelerin 
kullanılması. ashab- ı kiramın iyiler züm
resine kaydedilmeleri için dua etmeleri 
(İbn Kuteybe, s. 7) bedayı destekleyici 
mahiyette kabul edilmiştir. Bu tür delil
lerle ispatlanmaya çalışılan beda Keysa
niyye'nin temel prensiplerinden birini teş

kil eder. Aynı mahiyetteki beda anlayışı 

nın son zamanlarda Şeyhiyye gruplarınca 
da benimsendiği kabul edilir (İA, ll, 433 ). 

imamiyye Şfası beda görüşünü daha 
mütedil bir şekle sokarak benimsemiş
tir. Onlara göre, "sonradan elde edilen 

bir bilgi sebebiyle önceden verilmiş ka
rarın değiştirilmesi" manasındaki beda 
Allah'a nisbet edilemez. Beda, insanlar 
tarafından vukuu beklenmeyen bir ola
yı Allah'ın yaratması. şer'f hükümlerde 
geçerli olan neshin alternatifi olarak 
tekvinde değişikliğin cari olması, yani 
iradenin henüz kesin olarak taalluk et
mediği birbirine zıt iki hükümden biri
nin elverişli şartlar ve en uygun menfa
atler dikkate alınarak tercih edilmesin
den ibarettir. Şeyh Sadük, Allame Mec
lisi. Muhammed Bakır ed-Damad, Ebü 
Ca'fer et-Tüsf, Sadreddin-i Şirazf gibi 
Şii alimler az çok farklı şekillerde tarif 
ettikleri bedanın Allah'a nisbet edilme
sini gerekli görürler. imamiyye'ye göre 
beda Ehl -i beyt'e ait sırlardan ve gizli 
ilimlerdendir. Zira Allah'ın ilmi ikiye ay
rılır. 1. Meleklerin, peygamberlerin ve ve
ITlerin de muttali olduğu ilim (ilm -i mah
tOrn); 2. Hiçbir varlığın bilemeyeceği ve 
sadece zatına mahsus olan gizli ilim (ilm-i 
mahzOn). Kur'an ·da bu ikincisine "üm
mü'l-kitab" denilmiştir. İşte beda, bi
rinci nevi ilmin insanlara haber verilme
sinden sonra vukuu beklenen olayın ikin
ci nevi ilme göre zahir olmasıdır (Muham
medT er- RiyşehrT, 1, 389). imamiyye Kur' 
an'da beda kelimesinin geçtiği ayetleri 
(ez-Zümer 39 / 47-48 ; el-Casiye 45 / 33) 
bu manada anlar. 

imamiyye alimleri her ne kadar mü
tedil bir telakkiye sahip bulunuyariarsa 
da temelde beda prensibini kabul et
mektedirler. Nitekim onların Muhammed 
Bakır ve Ca'fer es - Sadık'a nisbet edilen 
bazı r ivayetler i delil olarak kullanmala
rı, bazı ayet ve hadisleri buna göre yo
rumlamaya çalışmaları. bedaya inanmak 
suretiyle ifa edilen ibadeti başka hiçbir 
şeyle yapılamayacak kadar değerli say
maları da (MuhammedT er-RiyşehrT, 1, 388) 
bunu göstermektedir. Halbuki beda ile 
ilgili olarak Muhammed Bakır ve Ca'fer 
es-Sadık'a nisbet edilen rivayetlerin bir 
kısmı sahih olmadığı gibi bir kısmında 
da tahrifler mevcuttur. 

Beda, Allah'a bilgisizlik ve eksiklik nis
bet etmeyi gerektirdiği için Ehl-i sünnet. 
Mu'tezile ve Zeydiyye tarafından redde
dilmiştir. Zira nesih, şer'f delille sabit ol
muş bir hükmün yeni şer'f delille yürür
lükten kaldırılması demek olup kaldırı

lan hükmün müddeti ve bitiş zamanı 

önceden Allah nezdinde malumdur. Ne
sihte değişiklik Allah'ın ilminde değil in
sanların bilgi ve uygulamalarında mey
dana gelmektedir. Eğer imamiyye beda
dan böyle bir mana kastediyorsa bu ne
sihten başka bir şey değildir. Bunun dı-


