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~ ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

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-



şında kabul edilecek bir görüş, Allah'ın 
ezel! ilminde değişiklik ve noksanlık ge
rektireceği için reddedilmiştir. Ayrıca be
da inancında. sonu nereye varacağı bilin
meyen bir şeye önceden hükmedip irade
ye aykırı olarak bir sonucun ortaya çık
ması gibi cebri bir unsur mevcuttur. Bu
nun ise ulühiyyet makamı ile bağdaştırıl
ması mümkün değild i r. İmamiyye'nin be
da kelimesinin geçti ği ayetlerle ilgili yo
rumları da isabetli görülmemektedir. Çün
kü bu ayetler insanlar tarafından vukuu 
beklenmeyen olaylardan bahsetmekte 
olup bu ise hiçbir zaman ilah! ilmin de
ğiştiği anlamına gelmez. Öyle anlaşılıyor 
ki İmamiyye'nin beda telakkisini benim
semesi, gayba ait haberleri bildiklerine 
inanılan imamların , vuku bulacağını ön
ceden haber verdikleri olayların sonradan 
başka türlü gerçekleşmesi üzerine inan
dırıcı bir izah bulmak suretiyle etrafın
daki grupların dağılmasını önleme zaru
retinden doğmuştur. Çağdaş bazı Şi! ya
zarların bedaya "meydana geleceğine ön
ceden işaret edilen bir olayın gerçekle
şeceğine inanıp da sonradan buna aykı
rı bir hadisenin vuku bulması" anlamını 
vermeleri de (Seyyid Abdullah, s. 31, 72) 
bu tesbiti doğrulayıcı mahiyettedir. 

Beda telakkisi müstakil araştırmalara 
konu teşkil etmiştir. Seyyid Abdullah es
Seyyid Hasan el-Müsevfnin Bahs havle'l
bedd' adlı eseriyle Abdüzzeh~~ ~1-Ben
der'in Na?ariyyetü'l-beda' 'inde Şadrid
dı"n eş-Şı"rdzi adlı eseri bunların önem
lilerindendiL 
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BEDAHET 

(bk. BEDİHİ). 

BED AH ŞAN 
( ül:.>-'! ) 

Kuzeydoğu Afganistan'da 
bir idari bölge. 

.J 

Afgan Türkistanı olarak da bilinen böl
genin kuzeyinde Amuderya, güneyinde 
Hindukuş dağları, doğusunda Doğu Tür
kistan, batısında ise Kunduz ırmağı bu
lunur. Kısmen dağlık görünüşte yüksek 
bir yayla olan Bedahşan'ın en hareketli 
kesimi ve en canlı ticaret alanı Gökçesu 
(Kökçesu) vadisidir. Önceleri Bedahşan is
minin de bu vadide çok bulunduğu söy
lenen bedahş/belahş ( ) Fr. balais, ing 
balası adındaki pembe yakuttan (la'l-i 
Bedahşi, la'l- i Bedahşani) geldiği ileri sü
rülmüşse de daha sonra bunun aksinin 
söz konusu olduğu ve taşın adını bura
dan aldığı görüşü kuwet kazanmış (bk. 
iA, ıı , 435), son yıllarda ise kelimenin Sa
saniler'in bedahş/badahş ( < Pehlevice 
bidahş "müfettiş, yüksek yönetici") un
vanından türetildiği tesbit edilmiştir (E!r., 

lll, 36 1; IV, 242-244). Bedahşan ismi ilk 
defa VII -VIII. yüzyıllara ait Çin kaynakla
rında Po-to Chang-na şeklinde geçer. Çin
liler bu ülkeyi Tu-ho-lo'nun (Toharistan) 
bir bölgesi olarak tarif ederler. İslam coğ
rafyacıları Taharistan ismini iki ayrı ma
nada kullanmışlar ve dar anlamda Belh 
ile Bedaşhan arasındaki bölgeye, geniş 
anlamda da Amuderya'nın iki kenarını 
kaplayan Belh'in doğusundaki bütün top
raklara bu adı vermişlerdir ; Bedahşan'a 

ise Türk hükümdarlarının taşıdığı "yab
gu" unvanından dolayı "Cabgüye'nin ül
kesi" dedikleri görülmektedir. Çin'den 
ve Doğu Türkistan'dan gelen eski İpek 
yolunun Bedahşan'dan geçmesi maden
ler yönünden zengin olan bu bölgede ti
careti geliştirmiş ve özellikle yönetim 
merkezi olan Feyzabact şehrini ekono
minin merkezi haline getirmiştir. 

1964'teki genel idari reformlarla eya
let statüsü kazanan Bedahşan'ın yüzöl
çümü 47.403 km2 olup nüfusu 520.620'
dir ( 1983) Sayım sırasında ırkiara göre 
ayırım yapılmadığından bölgede yaşa
yan etnik grupların kesin sayılarını tes
bit etmek mümkün değildir. Nüfusun 
çoğunluğunu Türkçe konuşan Sünni Öz
bekler ile Farsça'nın Deri lehçesini ko
nuşan ve çoğunluğu Sünni, bir kısmı Şii 
olan Tacikler. geriye kalanını da Peştu-

BEDAHŞAN 

Bedahsan'da Sıra gölü yakın l a rı nda bir göçebe kervanı ve 
Özbek kışiağ ı (Dmp,.e, s. 7, 133) 

ca konuşan Peştunlar ile Kırgızlar teşkil 
eder. Halkın büyük kesimi göçebe veya 
yarı göçebe olup Özbekler'le Peştunlar 
Tacikler'e oranla daha uzun mesafeler 
arasında göç ederler. Deniz seviyesinden 
3400 m. yükseklikte bulunan Şiva gölü 
civarındaki zengin otlaklar, göçebe ve 
yarı göçebeleri uzak mesafelerden hat
ta Hindukuş dağlarının güney tarafla
rından dahi buraya çeker. XVII. yüzyıla 
kadar sadece avcıların çıktığ ı yüksek Pa
mir platoları sonradan yerleşme alanı 

olmuş, önceleri mevsimlik gelen göçebe
ler daha sonra burayı devamlı yurt edin
mişlerdir. Ancak Rus ihtilalinden kaça
rak buraya gelen 3000 kadar göçebe Kır
gız 1979'da Kabil hükümetinin komü
nizmi benimsernesi üzerine Pakistan'a 
ve Türkiye'ye göç etmiştir. Bu Kırgız

lar'ın hepsi Sünni müslüman olup Ha
nefi mezhebindendirler. 

Kurak iklimli Bedahşan bölgesinin en 
önemli su kaynağı kar sularından bes
lenen Gökçesu'dur. Amuderya'nın bir ko
lu olan bu ırınağa ve doğrudan Amuder
ya'ya kavuşan pek çok küçük akarsu böl
genin su ihtiyacını önemli ölçüde karşı
lar. 300 km 2 'den fazla bir bölgeyi sula
yan bu küçük nehirler bölgede özellikle 
iyi bir pamuk tarımının yapılmasını sağ
lar. Dar vadilerin iyi sulanan toprakla
rında yetişen pamuğun kalitesi oldukça 
yüksektir; ayrıca pirinç, buğday. arpa 
ve susam tarımı yapılır. Üzüm bağları ve 
meyve bahçeleri bol olan bölgede hay
vancılık da oldukça ileri gitmiştir; bü
yük ve küçük baş hayvanlar arasında bol 
miktarda deve de bulunur. Yer altı kay
naklarının zenginliğine rağmen maden
cilik ve modern endüstri gelişmemiştir. 
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