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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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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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