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Ezher şeyhlerinden, 
Mısırlı fıkıh ve kelam alimi. 

_j 

_j 

Mısır'ın MenOfiye bölgesindeki BacQr 
köyünde 1198'de ( 1783) doğdu . İlk öğre
nimini babasının yanında yaptıktan son
ra tahsiline Ezher'de devam etmek üze
re Kahire'ye gitti (ı 797). Bir yıl sonra 
Fransızlar burayı işgal edince Cize'ye ge
çerek bir müddet orada kaldı. İşgal sona 
erince Kahire'ye dönüp Ezher'deki öğ

renimini sürdürdü. Devrin meşhur alim
lerinden Muhammed el-Emir el-Keblr. 
Abdullah eş-Şerkavl, Muhammed el-Fe
dali ve Hasan el-Kuveysinl'nin dersleri
ne devam etti. Zeki bir öğrenci olan Ba
cürl kısa sürede arkadaşları arasında 

kendini gösterdi. Daha sonra Ezher'de 
ders vermeye başladı ve 1847'de ölümü
ne kadar devam edecek olan Ezher şeyh

liğine tayin edildi. Bu görevi sırasında 
bir yandan da öğretim ve telifle meşgul 
oldu. Derslerine Mısır Valisi Abbas Pa
şa'nın da dinleyici olarak katıldığı söyle
nir. BacOrl Kahire'de vefat etti. 

Eserleri. Akaid, fıkıh, mantık, siyer. 
sarf-nahiv ve beyan ilimlerine dair çe
şitli eseriere yazdığı şerhlerle meşhur 
olan BacOrl'nin ilmi dirayetini az sayıda

ki teliflerinden ziyade bu şerhlerde gör
mek mümkündür. Çalışmaları sırasında 
daha çok Osmanlı dönemine ait kaynak
lardan faydalanmış, eserlerinde kelam
la tasawufu birleştirerek keşf ve ilhamı 
da önemli bir bilgi kaynağı kabul etmiş
tir. Çoğu yayımianmış ve bir kısmı uzun 
yıllar Ezher'de ders kitabı olarak okutul
muş olan eserleri şunlardır: 

1. Risô.le ii'l- ca~a'id. On altı sayfa
dan ibaret olan bu eser Risô.le ii'l-ke
lô.m, Risô.le if cilmi't-tevJ:ıfd adlarıyla 
da bilinir ( Bombay 1274; Kah i re ı 289). 2. 
TuJ:ıietü '1 -mürfd c alil Cevhereti't- tev
J:ıfd. İbrahim ei-Lekanl'ye ait Cevhere-
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tü't-tevf:Ud adlı manzum akaid risalesi
nin şerh i dir (Kah i re ı 279; Bulak ı 293) 3. 
TaMi~u'J-makiim calô. Kiiayeti'l- cavam 
if mô. yecibü caleyhim min cilmi'l-ke
lô.m. Hacası Muhammed ei-Fedalfnin Ki
fô.yetü'l- cavô.m adlı akaide dair eseri
ne yaptığı haşiyedir (Bulak 1285 ; Kah i re 
I 298) 4. Hô.şiye calô. ŞerJ:ıi'ş-şugrô. . Se
nOsl'nin akaide dair el- ~kidetü'ş -şug
rô. 'sına kendisinin yaptığı şerh in haşi

yesidir (Bulak 1283) s. Hô.şiye calô. Mu
~addimeti's-Sem1siyye (Kahire I 304) 

6. Efiişiye calô. Risô.Jeti'l-Fedô.lf if keli
meti't-tevJ:ıfd (Kahire 1301) 7. et-TuJ:ı

ietü 1-l].ayriyye. Şafii alimlerinden Ab
dullah b. Bahaeddin eş - Şinşevrl'nin el
Fevô. 'idü'ş-Şinşevriyye adlı şerhine ait 
bir haşiyedir. Dört mezhebin feraize da
ir görüşlerini ihtiva eden kitap defalar
ca basılmıştır (bk. Serkis, I, 508). Asıl me
tin İbnü'I-Mütefennine'nin er-RaJ:ıbiyye 
adlı manzum eseridir (a.g.e., ı . 928). Eser 
J. D. Luciani tarafından Traite des Suc
cessions Musulmanes adıyla Fransız

ca'ya çevrilerek Paris'te yayımlanmıştı r 

(1890) 8. Hô.şiye calô. ŞerJ:ıi İbn ~asım 
el-Gazzf calô. metni Ebi Şücô.c . EbQ Şü
ca'a ait et- Ta~fb adlı esere Muhammed 
b. Kasım ei -Gazzi tarafından yapılan 

Fethu'l-~arfb adlı şerhin haşiyesidir. Şa 

fii fıkhına dair olan kitap Bulak ( 1273) ve 
Kahire'de ( 1303) yayımlanmıştır. Eser E. 
Sachau'un Muhammedanisches Recht 
adıyla yaptığı Almanca tercümeyle bir
likte de basılmıştır (Berlin 1897) 9. Efii
şiye cala Mul].tasari's-Senilsf. Mantı

ğa dairdir (Kahire 1292) 10. Efiişiye calô. 
metni 's- Süllemi 1-mürevnak. Ahdarfnin 
mantığa dair eserinin şerhidir (Kahire 
1282) 11. Efiişiye calô. metni'l-Bürde. 
Büsiri'nin meşhur kasidesine yaptığı ha
şiyedir (Kahire 1304) 12. el-Mevô.hibü'l
ledünniyye cale 'ş-Şemô. 'ili'l-MuJ:ıam
mediyye. Tirmizi'nin Şemô.'ilü'n - ne
bf adlı eserinin haşiyesidir (Kahire 130 ı ; 
Bulak 1302) 13. Efiişiye calô. Mevlidi 'ş 
şeyl]. AJ:ımed ed-Derdfr. Siyere dairdir 
(Kahire 1301) 14. FetJ:ıu'l-l].abfri'l-latfi 

bi - şerf:ıi metni't- Terşff. Abdurrahman b. 
Isa ei-Mürşidl'nin sarfa dair olan eseri
nin şerhidir (Kahire 131 0). 15. FetJ:ıu rab
bi'l-beriyye cale'd-Dürreti'l-behiyye if 
nazmi'l-Acurrilmiyye. İbn AcurrQm'un 
nahve dair olan Mu~addimetü 'l-Acur
rilmiyye'sinin nazma çevrilmiş şekline 
yapılan şerhtir (Kahire 1302) 16. İs cad 
calô. Banet Sü cad (Kahire 1302) . 17. ija
şiye calô. metni's-Semer~andiyye. Ebü'l-

Kasım b. Bekir ei-Leysl es-Semerkandl'
nin istiareye dair er-Risô.letü 's - Semer
~andiyye adlı eserine yaptığı haşiyedir 
(Kahire I 324) 

Bunların dışında kaynaklar BacOrl'ye 
henüz basılmamış olan şu eserleri de 
atfederler: ed-Dürrü'l-hisô.n calô. Fet
J:ıi'r-rahmô.n ifma yahşulü bihi'l-İs
lô.m ve'J-!man (Mürteza ez-Zebidi'nin 
Fetf:ıu 'r-rahman adlı eserinin şerhi) ; Fet
hu'l-J:ıamidi'l-mecfd bi-şerJ:ıi Ijulô.sa
ti't-tevJ:ıfd (Ahmed ed-Derdir'e ait /ju· 
ltişatü 't·tevhid adlı eserin şerhi); Hô.şi

ye ca]{ı Şerhi'l- CA~ö.'id (Teftazani'nin 
Şerhu'f.cAI).a'id'ine dair haşiye); Fet
hu1-karibi'l -mecfd bi-şerhi Bidô.ye
ti'l-mürid ii cilmi't-tevJ:ıfd (Salih es-Si
bai'ye ait eserin şerhi); Ta elf~ calô. Tei
sfri Fal].riddfn er-Razi (Fahreddin er-Ra
zl'nin Me{atihu'l-gayb adlı tefsiriyle ilgili 
açıklay ı c ı notlar) ; MineJ:ıu1-Fettô.h c ala 
dav'i'l-misbô.h if aJ:ıkô.mi'n-nikô.J:ı; 
TuJ:ıfetü'l-beşer calô. Mevlidi İbni Ha
cer (İbn Hacer el-Heytemi'nin siyere dair 
olan Mevlidü 'n- nebi adlı eserinin şerhi

dir; Hediyyetü'l- carifin, I, 41-42; Şüyül]u 'l

Ezher, s. 26). 
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BAD-ı HEVA 

ı 

( lyt ~~ ) 

Osmanlılar'da Tanzimat'a kadar 
zuhurata bağlı olarak 

L 
alınan vergilerin genel adı. 
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Farsça bad (rüzgar) ve Arapça heva (ha
va) kelimelerinden meydana gelen bir 
tamlama olan bad-ı heva zamanla ko
nuşma dilinde bedavaya (karşıl ı ksız) dö
nüşmüştür. Kelime bir Osmanlı maliye 
terimi olarak ne zaman tahakkuk edip 
tahsil edileceği belli olmayan (zuhurata 
bağlı) bazı resimleri ifade etmek için kul
lanılmıştır. Ayrıca bunun yerine tahrir 


