
daki ve mahallf lehçelerdeki karşılıkları
nı büyük bir ustalıkla vermesi yönünden 
değerli bir eserdir. 1872-1881 arasında
ki dokuz yılını telifi ve dizgisinin tashi
hiyle geçirdiği, daha önce benzeri yapıl
mamış böyle bir eseri hazırlamasının se
bebi. Malta'da 1830'1u yıllarda yürüttü
ğü yayıncılık faaliyetleri çerçevesinde eği
timle ilgili çeşitli eserlerin İngilizce'den 
Arapça'ya çevirisini yaparken karşılaştı 

ğı tercüme güçlükleridir. 

Diğer önemli eserleri ise şunlardır: 1. 
Description of Malta and Gozo (Malta 
1838; Valletta 1851; Malta 1858) İlk ki
tabı olup Malta'nın kültürü, folkloru, coğ 

rafyası, topoğrafyası ve tarihi üzerine 
çocukluğundan beri edindiği ilmi biriki
mine dayanarak yazdığı, benzerlerine kı
yasla oldukça faydalı ve ilgi çekici bilgi
lerle dolu popüler bir eserdir. Daha son
ra N. Zammit'in ilaveleriyle Histarical 
guide to Malta and Gozo adı altında 
yeniden neşredilmiştir (Malta 1870, 1872, 
1879) z. Kitabü'l-Mu}ıavereti'l-ünsiy

ye (Malta 1840). İngilizce öğrenen tale
beler için Ahmed Paris ile birlikte hazır
ladığı bu eser Arapça-İngilizce alıştırma
tarla bir kısmı Batı medeniyet ve kültü
rünün üstünlüğünü telkin eden çeşitli 

diyalogları içermektedir. 3. The Nesto
rians and their Rituals. 1842-1844 ve 
18SO'de Mezopotamya'ya yaptığı mis
yonerlik gezisinin izienimlerini yansıtan. 
Suriye Ya'kübTieri, Katalikleri ve Kelda
nTieri'nin mevcut durumunu, Kuzey Irak 
Nestürileri ve Yezidileri'nin dini ilkelerini 
anlatan bir araştırma kitabıdır. 4. A Vi
sit to the Isthmus of Suez Canal Works 
(London 1862) Süveyş Kanalı ile ilgili göz
lemlerini içeren bir eserdir. 

Badger'in bunlardan başka yayımian
mış çeşitli tercüme, ortak çalışma. edis
yon, tebliğ ve raporları da bulunmaktadır 
(diğer eserleri için bk. Roper, s. 145-152). 
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BAD i 
( i.S~l:JI ) 

Manevi halin belirtisi 
ve başlangıcı olmak üzere 

salikin içine doğan 
gelip geçici hisler için kullanılan 

bir tasawuf terimi. 
_j 

Salikin haline göre zaman zaman kal
binde zuhur eden tecelliler ve muraka
be anında gönlünde meydana gelen hi
tap ve ilham niteliğindeki müşahede pa
rıltıları tavarik, tavali', levami', levaih, ka
dih. vakı' ve badi ( çağulu bevadf) gibi ad
larla anılır. Sühreverdi bütün bu kelime
lerin birbirine yakın anlamlar taşıdığını 
söyler. 

Kalpteki bütün tecellileri ortadan kal
dırarak onların yerine geçen ilahi tecelli
ye "badi bila-badi" veya "Hak badisi" de
nilir. İbrahim ei - Hawas'ın. "Zuhur eden 
Hakk'ın badisi diğer badilerin hepsini 
yok eder" sözü bunu anlatır. Mutasawıf
lar. "Şüphesiz ilk baştan yaratan ve tek
rar yaratacak olan O'dur" (ei-Burüc 85/ 
13) mealindeki ayetin ilahi tecelliye işa
ret ettiğini söylerler. 
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!il SÜLEYMAN ULUDAG 

BA'Dİ 

(!.S~) 

Deneylede kazanılan bilgi, 
deney ve gözlemlere 

dayanılarak varılan hüküm, 
varlığı zaman veya sebeplilik açısından 

başka bir varlığa bağlı olan şey 
anlamında kullanılan 

L 
mantık ve felsefe terimi. 

_j 

Ba'di (Batı literatüründe a posteriori), 
"sonra" anlamında zaman zarfı olan ba'd 
kelimesinden türetilmiş olup, kabli* (a 
priori) teriminin zıddıdır ve "zarüriyyat" 
denilen bilgi türlerinden en çok "mücer
rebata" yakındır. Nitekim Türk mantık
çısı Ahmed Cevdet mücerrebatı. "Tekrar 
edilen gözlem ve deneylerden sonra va
rılan ve aklın kesin gözüyle baktığı ve 
tasdik ettiği hükümlerdir" (Mi'yar-l Se
dad, s. 90) şeklinde tarif etmiştir ki bu 
ba'di için de geçerli olan bir tariftir. De
neylerden hükme ulaşmaya, sonuçtan 
sebebe ve eserden müessire doğru akıl 
yürütme anlamında "inni istidlal" veya 
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"ba'di istidlal" denir. Bir yerden duman 
çıktığın ı görerek bundan orada ateş yan
dığı veya birinde cilt hastalığı bulundu
ğunu görerek bundan onun kanında bo
zukluk olduğu sonucuna ulaşmak böyle 
bir istidlaldir. Çünkü duman ateş yan
masının. cilt hastalığı kan bozukluğunun 
sonuçlarıdır. 

İbn Sina'ya göre antotojik bakımdan 
kabiilik (kabliyye) ve ba'dilik (ba'diyye) ba
zan zaman, bazan da varlıkların zatları 
bakımından olur. Zaman bakımından ön
ce var olan varlığa kabli. sonra olana 
ba'di. zat bakımından ise bir varlığın or
taya çıkmasının (hudOs) illeti olan varlı
ğa kablf, bunun ma'lCılüne de ba'di de
nir. Bu son durumda ba'di olan varlık, 
bütün zamanlarda var olsa bile. ma'lül 
olması itibariyle zatı bakımından muh
des. dolayısıyla ba'didir (bk. en -Necat, s. 
543). Kabliiik ve ba'dilik ayırımı üzerinde 
geniş olarak duran İslam düşünürlerin
den biri de İbn Rüşd'dür. O Aristo'nun 
Metafizika'sına yazdığı şerhte "şey"

ler arasındaki kabiTiik - ba'dilik ilişkisini 

mutlak anlamda, bir şey veya bir yer
le ilgileri bakımından zaman. hareket, 
güç, mevki, bilgi, tanım. şeylerin özellik
leri, tabiat ve cevherleri gibi daha baş
ka yönlerden çeşitli tasniflere tabi tu
tarak incelemiştir (bk İbn Rüşd, II, 567 
vd.; ayrıca bk. KABLI). 
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liJ M. NAci BoLAY 

BADİ AHMED EFENDi 

(bk. AHMED BADİ EFENDi) . 
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( ı.r .r.-- cr. U""':'A l 
Ebu Menad el-Muzaffer Badls 

b. HabbıJ.s b. Maksin es-Sanhad 
(ö. 466/1073) 

Ziriler hanedanının 
Gırnata hükümdan 

(1038-1073). 

_j 

_j 

Babası Habbüs'un 1038 yılında ölümü 
üzerine Gırnata hükümdan oldu. Berbe
rfler'le bazı yahudiler kardeşi Bulukkin'i 
tahta geçirmek istedilerse de Araplar'la 
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