
BADTS b. HABBÜS 

vezir Samuel b. Nağrfle' nin de (Nağza l e) 

içinde bulunduğu bir grup yahudi Badis'i 
tercih etti. Bactis tahta geçer geçmez 
çevredeki diğer mü!Qkü't-tavaif ile uğ
raşmak zorunda kaldı. Meriyye hakimi 
Züheyr el -Amiri, Bünt yakınlarında mey
dana gelen savaşta Badis karşısında 

mağlüp oldu ve veziri İbn Abbas ile bir
likte öldürüldü (429/ 1038) Hakimiyet 
sahasını genişletmek ve bütün Endülüs'e 
hakim olmak isteyen Badis büyük bir 
orduyla İşbfliye üzerine yürüdü. Şehrin 
hakimi Kadı Ebü'l-Kasım İbn Abbad ya
pılan savaşta mağ!Qp oldu ve öldürüldü 
(ı 042) . Daha sonra İshak b. Muhammed 
el -Birzali, Muhammed b. Nüh ed-Dem
merı. Abdün b. Hizrün gibi Serberi reis
Ierini Ceziretülhadra hakimi Muhammed 
b. Kasım el-Hammüdl'yi halife olarak 
tanımaları için ikna eden Badis onları da 
yanına alarak İşbfliye hakimi Mu'tazıd 
üzerine yürüdü ve şehri bir müddet mu
hasara etti (439/ 1047-48). Bu hadiseler
den sonra Bactis'in şöhreti arttı ve çev
redeki hükümdarlar ondan çekinıneye 

başladılar. 449'da (1057) Malaga'ya gi
rerek son Hammüdi Hükümdan Muham
med ei-Müsta'lfyi tahtından uzaklaştır
dı , ancak Abbadi Hükümdan Mu'tazıd'ın 

1067'de Karınüne'yi zaptetmesine en
gel olamadı. 

Veziri Samuel b. Nağrfle'nin ölümü 
(ı 056) üzerine yerine geçen oğlu Joseph'
in yahudileri önemli mevkilere getirme
si ve onlara geniş imkanlar tanıması hal
kın tepkisine yol açtı. Joseph ise bu tep
kileri önemsemediği gibi tasarrufianna 
karşı çıkan Bactis'in kardeşiyle aynı adı 
taşıyan oğlu Bulukkin'i öldürtmekten de 
çekinmedi, hatta daha ileri gidip Badis'e 
İspanya'da müstakil bir yahudi devleti 
kurmak istediğini söyledi. Nihayet Me
riyye hakimi İbn Sumadih ile gizlice ha
berleşip onu Gırnata'yı ele geçirmeye 
teşvik etmesi üzerine Sanhacemer ayak
lanıp veziri öldürdüler ve cesedini şeh
rin kapısına astılar (459 1 ı 066-67) . 

Bactis 1073 yılında Gırnata'da öldü ve 
ülkesi iki tarunu arasında taksim edildi. 
Seyfüddevle Abdullah Gırnata'ya , Temim 
de Malaga'ya hakim oldu. 

Çok cesur, mert ve yardım sever bir 
insandı. İdaresini güçlendirmek uğrun
da kan dökmekten çekinmezdi. Abba
di Hükümdan Mu 'tazıd tarafından öl
dürülen Berberfler'in intikamını almak 
için Gırnata'daki bütün Araplar'ı öldür
mek istediyse de veziri Samuel buna 
engel oldu. Ayrıca pek çok imar faaliye
tinde bulundu. Kaleleri müstahkem hale 
getirdi ve muhteşem saraylar yaptırdı. 
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BADİSİ 
( ,_ ... d:JI) 

Abdülhak b. İsmail b. Ahmed el-Badisl 
(ö. 722 / 1322'den sonra) 

Faslı mutasawıf. 
_j 

Sahabeden Sa'd b. Ubade'nin soyun
dandır. Vll. (XIII.) yüzyılın ortalarında Ba
dis'te doğdu. Endülüs'ün fethi sırasında 
önce Gırnata'ya giden, daha sonra Fas'a 
dönüp Bactis'te yerleşen bir aileye men
suptur. Vefat tarihi hakkında bilgi yok
tur. Ancak 722 ( 1322) yılında hayatta 
olduğuna ve Fas'ı ziyaret ettiğine dair 
kayıtlar vardır. 

Badisi, meşhur eseri el-Maksadü'ş

şen"f'te (s 126, 131). babası Şeyh İsmail 
el -Hazreci ile dedesi Şeyh Ahmed el-Haz
reel'nin biyografilerini anlatırken ailesi 
hakkında bilgi verir. Kendi ifadesine gö
re dedesi Ahmed el -Hazrecl şeyh olup 
amcasından sonra Badis'in imam ve ha
tibi olmuştur. Abid, salih ve fakih bir zat 
olan babası İsmail el-Hazreci (ö. 685 / 

1286) ise ısrar üzerine kadı lık görevini 
kabul etmek mecburiyetinde kalmış, gö
rev yaptığı sürece adaletten ayrılmamış, 
hiç kimsenin hediyesini ve ikramını ka
bul etmemiştir. 

Bactisi, babasından ve ·Badis'teki hoca
lardan öğrenim görmeye başlamış, bilgi
sini arttırmak için birkaç defa Fas'a git
miştir. el-Ma~şadü'ş-şerif'te Fas'ta ders 
aldığı Ebü İsmail el-A'rec'in hayatını da 
anlatır (s . ll O). 

Hadis, nesep, tarih ve tasawuf hakkın
da geniş bilgiye sahip bulunan Badisi'nin 
günümüze kadar gelen tek eseri, 711'de 
(1312) kaleme a ldığı el-Ma~şadü'ş-şe

rif ve'l -menze 'u 'l -latif fi't-ta'rif bi-su
leJ:ıô.'i'r-Rif adlı kitabıdır (Rabat 1402/ 

1982, nşr. Said Ahmed A'rab, s. 5-11 na
şirin önsözü, s. 13-151 metin, s. 153-176 

fihristler) İbnü'z-Zeyyat (ö 627 1 1230). 

et- Teşevvüf ila ricô.li 't- taşavvuf (Ra bat 
1984, nşr. Ahmed et-Tevfik) adlı eserinde 
Tlemsen ile Sebte arasında kalan Rif'te
ki veli ve mutasawıfları anlatmadığın
dan, Badisi hem bu bölgedeki velileri 
hem de İbnü'z-Zeyyat'tan sonra yaşa
mış bulunan Kuzey Afrika velflerini ki
tabında anlatarak onu tamamlamıştır. 

el -Ma~şadü'ş-şerif bir giriş ve üç bö
lümden meydana gelir. Girişte eserin ya
zılış maksadı anlatılı r (s. 13-16) . Birinci 
bölümde (s 18-42), et- Teşevvüf ilô. ricô.
li't-taşavvuf'ta olduğu gibi velilerden ve 
kerametten, ikinci bölümde (s. 44-48) Hı

zır'ın hayatta olduğundan bahsedilir. 
Üçüncü bölüm (s. 50-51 ), eserin yazıldığı 
tarihte vefat etmiş bulunan kırk altı ve
linin hayat hikayesine dairdir. 

Badisi, Ebü Nuaym, Attar ve Hücvirl'
nin yaptıkları gibi seeili ifadelerle süfile
rin hayatlarını anlatmaya başlar ve her 
süfi hakkında söylediği birkaç mısra ile 
bahsi bitirir. Söz konusu ettiği süfilerin 
kabileleri, ikamet ettikleri yerler, men
sup oldukları şehirleri , ders aldıkları ve 
ders verdikleri medreseler ve zaviyeler, 
faydalandıkları üstatlar; yetiştirdikleri 

mürid ve halifeler, bunların keramet ve 
menkıbeleri hakkında bilgi verir; bazan 
ölüm ve doğum tarihlerini de bildirir. 
Eserde keramet ve menkıbelere büyük 
önem verilmekle beraber şathiye* lere 
ve vahdet -i vücüd* fikrine rastlanmaz. 
Hatta vahdet-i vücüdcu İbn Seb'in açık
ça tenkit edilir (s. 69) . Bu özelliğiyle eser 
bir süfiler ve velfler tabakat kitabı ol
maktan çok abidler ve zahidlere dair bir 
kitap niteliği taşır. Eserin isminde yer 
alan "suleha" (salihler) sözü ile de bu hu
susa işaret edilmiş olmalıdır. Kitap ayrı
ca Kuzeybatı Afrika'nın dini tarihi ya
nında aynı bölgenin umumi tarihi, coğ
rafyası, buradaki kabileler ve yaşadıkla
rı muhitler hakkında verdiği ayrıntılı bil
giler bakımından da önem taşır. Bu yön
den İbn Haldün 'un Mul:wddime'sine 
benzer. G. S. Colin eserin son bölümünü 
Fransızca'ya tercüme etmiştir (Archives 
Marocaines, Paris 1926, c. XXVJ). 

Badisfnin. el-Ma~adü 'ş-şerif'te (s 73) 
bahsettiği , ancak günümüze kadar gel-



meyen Tabc :,ö.tü'l-e .rd ' adlı bir ese-
ri daha vard ,c. 
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Iii SüLEYMAN ULUDAG 

BADiYE 
( ~~uı ı 

Genel anlamda çölü ve çöl hayatını 
ifade eden coğrafya terimi 

(bk. BEDEVİ). 

BAD RA CIK 

Yunanistan'da Ypate kasabasının 
Osmanlılar dönemindeki adı. 

_j 

_j 

Orta Yunanistan'da İzdin'in (Lamia) 18 
km. batısında, Oita dağlarının kuzey ya
maçları üzerinde, Spercheios-Varka neh
rinin meydana getirdiği verimli avaya 
akan bir yerde kurulmuştur. Osman
lı hakimiyeti döneminde bugünkünden 
daha büyük ve önemli bir kasaba olup 
hayli kalabalık ve Türkçe konuşan müs
lüman nüfusu bulunan bir kadılıktı. 

Badracık'ın bulunduğu yerde, milartan 
önce IV. yüzyılda ortaya çıktığı anlaşılan 
antik Hypate şehri yer almaktaydı. Bu
rası VII ve VIII. yüzyıllarda Slav akınları 
sırasında tahribata uğramış ve tama
men boşaltılmıştı. 900 yılı civarında Neo 
Patras (Yeni Patras) adıyla yeniden ku
rularak Bizans başpiskoposluk merkezi 
haline geldi. Katalanlar tarafından zap
tedildiği 1319'a kadar Bizanslı idareci
lerin elinde kalan şehir Neo Patras dük
lerinin merkezi haline geldi. 1391 ·den 
1394'e kadar Floransalı Atina dükü Ne
rio Acciaiuoli tarafından idare edildi. Bi
zans tarihçisi Chalkokondylas'ın belirt
tiğine göre burası 1394'te Yıldırım Ba
yezid tarafından fethedildi. Böylece Os
manlı hakimiyeti altına giren şehir, Mo
ra yarımadasının önemli merkezlerinden 
Patras'tan (Balyabadra) ayırt edilmek için 
yeni sahipleri tarafından Badracık şek
linde adlandırıldı. 

Eski surların fazla uzun olmamasına 
bakılırsa Neo Patras küçük bir şehir du
rumundaydı. Burası hakkında Osmanlı 

dönemine ait ilk bilgiler 871 (1466-67) 
tarihli İcmal Defteri'nde yer alır. Buna 

göre Badracık'ın kırk yedi müslüman. 
230 hıristiyan hanesi ve iki dış mahalle
si bulunuyor. kasabanın toplam nüfusu 
tahminen 1200-1400 arasında değişiyor
du._ Bu durumuyla eski Bizans dönemi 
Neo Patras'ı ile hemen hemen aynı bü
yüklükte olduğu söylenebilir. 1570'e doğ
ru şehir hayli gelişme gösterdi. Bu sıra 

larda kasabada 160 müslüman. 362 hı
ristiyan ve on dört yahudi hanesi bulu
nuyor, bu rakamlara göre toplam nüfu
su yaklaşık 2700'e ulaşıyordu. Osmanlı
lar, Bad ra cık'ın Bizans- Katalan döne
minden kalan kalesini muhafaza ederek 
buraya küçük bir garnizon yerleştirdiler. 
Badracık'ın müslüman nüfusu avarız* 
türü vergilerden muaf özel bir statüye 
sahipti. Ekonomisinin temelini ise kumaş 
boyamakta kullanılan çivit üretimi, şa
rapçılık ve İpekçilik teşkil ediyordu. 

1665'te Badracık'a gelen Evliya Çele
bi buradan. yaklaşık 800 kadar taş bi
naya sahip müreffeh bir kasaba olarak 
söz eder ve birçok cami-mescid ile bir 
medrese, mektep, han, hamam ve 1 00 
kadar dükkanın bulunduğunu yazar. Aşa
ğıda ovada ise Spercheios (Badra) nehri 
üzerinde Valide Kösem Sultan'ın hayır 

eseri olarak yaptırdığı, yedi gözü bulu
nan sağlam bir taş köprünOn yer aldı
ğını. onun yakınlarında küçük kubbeli 
binaları olan kaplıca hamamlarının bu
lunduğunu belirtir. Evliya Çelebi ayrıca 

Badracık'ın hıristiyan ve müslüman aha
lisinin İstanbul'daki yeniçerilere koyun 
eti sağlama görevi karşılığ ı oldukça ağır 
olan fevkalade vergilerin tamamından 
muaf olduklarını da yazar. Bu sıralarda 
Badracık Valide Sultan has *!arına bağlı 
durumda bulunmaktaydı. 

XVII. yüzyıla ait cizye defterlerinde. 
Badracık bölgesinin kırktan fazla köyü 
bulunduğu ve kasabanın aşağı kesimin
deki verimli ovada çiftlik arazi sisteminin 
kurulduğu görülmektedir. 1052 ( 1642) 
tarihli defterde (BA, MAD, nr. 15.94 ı) Bad
racık kazasında doksandan fazla çiftliğin 
yer aldığı belirtilmiştir. 1040 ( 1630-31) 
tarihli defterde ise (BA, MAD, nr. 2928) 
on beş keşişi bulunan ve vergilerini mak
tü olarak veren Aghatonos Manastırı'n
dan ilk defa bahsedilir. Badracık kazası 
köylerinde, Kalovracha'daki birkaç müh
tedi Rum hariç, hiçbir müslüman nüfus 
yer almamaktaydı. Spercheios (Badra) 
vadisindeki ilk müslüman- Türk kolonisi 
komşu İzdin kazasında teşkil edilmiş dört 
kadar köyden ibaretti. Böylece Badracık 
kasabası kalabalık müslüman nüfusa 
sahip olarak bu topraklarda İslamiyet'in 
tek temsilcisi olma özelliğini korudu. 

BADÜSBANfLER 

XVIII. yüzyılın sonları ile XIX. yüzyılın 
başlarında Badracık'ın gelişmesi en yük
sek noktasına ulaştı. Osmanlı kaynak
larını da kullanan Pouqueville, 1810'da 
Badracık'ta 1500 ailenin yaşadığını (yak
laşık 7500 kişi). bunun yarısının Türk, ya
rısının Rum olduğunu, 600 kadar da ya
hudinin bulunduğunu belirtir. İngiliz sey
yah Leake ise bundan bir yıl önce geldi
ği şehirde daha az Rum nüfusun bu
lunduğunu, ayrıca camiierin ve biri he
nüz inşaat halinde üç kilisenin mevcut 
olduğunu yazar. 

Badracık Yunan bağımsızlık savaşı sı
rasında ve sonrasında bir çöküş döne
mi yaşadı. Bu sırada müslümanlarla ya
hudilerin bir kısmı yok edildi. bir kıs
mı ise buradan kaçmayı başardı. Yuna
nistan'ın bağımsızlığını kazanmasından 

(ı 829) sonra mahalli idare merkezi da
ha önemli bir yer olan Lamia'ya taşındı. 
1879'da 1659 kişiden ibaret olan nüfu
su 1920'de 1259'a, 1961 'de ise 819'a 
düştü. Bugün bu küçük kasabada Os
manlı dönemine ait hiçbir eser kalma
masına rağmen yakınlarındaki Aghato
nos Manastırı. Bizans-Osmanlı karışımı 

mimari özellikler taşıyan XVII. yüzyıl ya
pısı büyük kilisesi ile dönemin sembo
lü olarak hala ayaktadır. Ayrıca Bizans
Katalan yapısı kalesinin bazı duvarları 

da bugüne ulaşabilmiştir. 
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BADÜSBANİLER 
( ~l:--_,~~) 

Taberistan'ın Rılyan, Rüstemdar, 
Nur ve Kucur şehirlerinde 
665-1598 yılları arasında 

hüküm süren mahalli bir hanedan. 

Hanedanın kurucusu Badüsban'ın ba
bası Gavbara, Sasani Hükümdan lll. Yez
dicerd'in Taberistan valisiydi. Emevi Ha
lifesi Muaviye devrinde Maskala b. Hü-
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