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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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ı 
BAD-ı HEVA 

ı 

( lyt ~~ ) 

Osmanlılar'da Tanzimat'a kadar 
zuhurata bağlı olarak 

L 
alınan vergilerin genel adı. 

_j 

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 



defterlerinde aynı anlama gelen Arapça 
tayyilrat kelimesine de rastlanır. 

Bad-ı heva kapsamı içine giren resim
lerin kaynağı örftür. Ancak verasetle il
gili vergiler bunların içine katıldığında 

şer'f vergi vasfını da kazanır. Mufassal 
tahrir defterlerinde şehir, kasaba, köy, 
mezraa veya cemaat gibi sayım ünitele
rine ait gelirlerin dökümü veril irken ge
nelde bu gelirlerin en son kalemini bad-ı 
heva oluşturmaktadır. Diğer gelirlerin 
tahsil vakti ve mevsimi belli olmasına 
rağmen bad-ı hevanınki belirtilmez. 

Kaynaklarda bad-ı heva ya doğrudan 
doğruya veya bunun başına "mahsOI-i ... " 
kelimesi getirilerek kaydedilmektedir. 
Ayrıca bad-ı heva defterde tek başına 
yazıldığı gibi birçok resimle birlikte de 
geçmekte, bundan dolayı başlı başına bir 
resim anlamı da vermektedir. Halbuki 
kanunnamelerde bu terimin birkaç çe
şit resim için kullanılan genel bir ad ol
duğu açıkça görülmektedir. Bu duruma 
genel mahiyetieki kanunnamelerde işa
ret edildiği gibi bazı sancak kanunna
melerinde, mesela Mora kanunnamesin
de, "Resm-i arüs ve cürm ü cinayet ve 
ev tapusu ve hariçten gelip kışlar olsa 
tütün resmi ve deştibanf, bu cümlesine 
bad-i heva derler" (Barkan. s. 332) şek

linde bir tarife rastlanır. Bununla bera
ber tahrir defterlerinde "hasıl" kısmın
da (gelir kalemleri) bunlarla aynı yerde 
ve aynı başlık altında daha başka, fa-

Humus şehrinde bad -ı heva türünden alınan vergilerle 
ilgili bir belge {BA, TO, m . 281, '· 51) 

.J~~.'~ 
,, 

kat mahiyet itibariyle aynı durumda olan 
birkaç resim daha sayılmaktadır. Nite
kim Humus'un vergi gelirleri sayılırken, 
"beytülmal ve mal-ı gaib ve mal-ı mef
küd ve yava ve kaçgun, bad-ı heva ve 
cürm ü cinayet ve resm-i arasane ve ri 
yaset-i asesiyye" birlikte geçmektedir. 
Burada bad-ı heva çeşidinden olan bu 
resimler farklı kimselere tahsis edildik
lerinden ayrı ayrı gösterilm i ştir. Sayılan 

bu vergilerin hiçbirisi bad-ı heva tarifi 
içinde kanunnamelerde yer almamakla 
birlikte burada zikredilmiştir. Öte yan
dan bad-ı hevadan sayılmayan riyaset-i 
asesiyye de mirlivaya tahsis edildiği için 
diğerleriyle birlikte bir araya getirilmiş
tir. 

Bad-ı Heva Türünden Resimler. 1. Cürm 
ü Cinayet. Kısaca cerlme de denir. Bun
lar, sövme ile adam öldürme arasında, 
ceza kanunnamelerinde belirtilen çeşit
leri için, bir af durumunda gösterilen 
miktarda paraya çevrilebilen suçlardır. 

Aidiyetlerini suçluyu yakalayan kimse 
ve suçlunun yakalandığı toprağın hukuki 
statüsü belirler. Has topraklarda, ser
best vakıf. zeamet ve tirnarlarda bad-ı 
h eva toprak ve vakıf sahibinindir ; buna 
subaşı ve sancak beyi karışamaz. Vakıf 
toprak yanında miri toprak da varsa bu 
defa bad-ı heva devlet adına tahsil edi
lir. Serbest olmayan tirnarlarda ise yarı
sı tirnar erinin, yarısı da sancak beyinin 
olurdu. z. Gerdek Resmi. Resm-i arüs ve
ya arüsane de denen bu resim, raiyyet 
veya sipahi kızlarının evliliklerinde baki
re kızdan 60, dul kadından 30 akçe ola
rak tahsil edilen, duruma göre sipahi ve 
sancak beyine tamamı veya yarı yarıya 
paylaşmak üzere tahsis olunan resimdir 
(bk. ARÜS RESMi). 3. Çiftlik Tapusu. Sipa
hinin, raiyyetin üç yıl üst üste işlemedi
ği toprağını "sahib-i arz" sıfatıyla belli 
bir ücret karşılığında, "hakk-ı karar ve . 
tasarruf"unu tapu vererek başka bir ra
iyyete vermesi durumunda veya erkek 
oğul bırakmadan ölen raiyyetin toprağı
nı işieyecek başka raiyyete tapu ile ver
diğinde tahsil ettiği resimdir. 4. Ev Tapu
su. Sipahinin timarında raiyyetin ev yap
ması halinde, tirnar erinin gelirinin ek
silmesine karşılık ev yapılan yerin tapu
sunu verdiğinde tahsil ettiği resimdir. 
S. Tütün veya Duhan Resmi. Buna baca 
resmi de denir. Bir sipahi toprağında 
çiftlik tutup öşrünü vermeden yerleşen 
yörük veya başka bir raiyyetin yılda al
tışar akçeden ibaret olarak ödeyeceği 
resimdir. 6. Abd-i Abık ve Kenizek Muştu-

BAD-i HEVA 

!uğu. Kanunname 'de bad-ı heva rüsO
mu arasında sayılrnamakla birlikte bad-ı 
heva karakteri taşıyan bu resim, kaçan 
erkek ve kadın kölenin yakalandığı sipahi 
toprağında sahibi gelinceye kadar tak
dir edilen günlük nafakası ve bunların 
yakalandığı toprak statüsüne göre iade 
edilmesi durumunda alınmaktaydı. Ka
çan köleyi yakalayan kimse onu sipahi
sine teslim ettiğinde 20 akçe muştuluk 
alırdı. Toprağında köle yakalanan sipa
hiye köle sahibi, bunun bulunduğu yer
den gün olarak ifade edilen uzaklığa gö
re 60 ile 100 akçe olarak takdir edilen 
muştuluk öderdi. Sipahi yakaladığı kö
leyi sahibi gelinceye kadar üç ay saklar 
ve mahkeme bunun için nafaka takdir 
ederdi. Sipahi bunu da köle sahibinden 
alırdı. Bu süre içinde sahibi gelmezse 
köle satılır ve satış bedeli emaneten sak
lanırdı. 7. Yava (yitik hayvan). Bu resim 
için de kaçak köle gibi hükmedilirdi. An
cak hayvanlar en çok bir buçuk ay süre 
ile saklanırdı. 8. Beytülmal, Mal-i Giiib ve 
Mal-i Mefkud. Bunlar miras hukuku ile 
ilgilidir. Mirasçısı bilinmeyen tereke bey
tülmaiden sayılır; beytülmal mukataası 
mültezimleri, varis üç aya kadar ortaya 
çıkınazsa vaside tutulan mirasa hazine 
adına el koyar ve bunu hazineye devre
derdi. Ancak mirasçı, tereke beytülmal
ci veya hazinede de olsa mirasçılığını is
patladığı takdirde bunu almaya hak ka
zanırdı. Mirasçı ülke içinde ise tereke 
mal-i gaib, mirasçı başka ülkede olup 
yeri bilinmezsemal-i mefküd hükmüne 
girerdi. Tereke beytülmalciye bir sene 
bekletildikten sonra verilirdi. Bu üç çe
şit miras hakkında, bulunduğu yere ve 
tutarının 10.000 akçeden az veya çok ol
masına göre işlem yapılırdı. Humus san
cağında terekenin miktarı ne olursa ol
sun bu gelir padişah haslarına aitti. Mal -i 
gaib, suistimale yol açacak bir mana ta
şıdığından kanunnamelerde, evinden ay
rılarak sefere giden bir kimsenin malı 
anlamına gelmediği açıkça belirtilmiştir. 

Ayrıca mal-i mefküdun da malını ema
net koyup daha sonra kendisinden ha
ber alınamayan kimsenin malı olmadığı 
belirtilmektedir. 9. Deştibani. Kelime ola
rak "bekçilik" anlamına gelen bir diğer 
bad-ı heva çeşididir. Sahib-i arz sıfatıy
la gelirini mahsulünden sağlayan tirnar 
sahibinin, ekinine hayvan salan veya hay
vanını başkasının ekinine sokan kimse
den zararı tazmin maksadıyla tahsil et
tiği para cezasıdır. 
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Iii HALİL SAHİLLİOGLU 

ı 
BADAJOZ 

ı 

L 
(bk. BATAL YEVS). 

_j 

ı 
BADALOŞKA 

ı 

Osmanlılar döneminde 
kullanılan bir top çeşidi 

L 
(bk. TOP). 

_j 

ı 
BADE 

ı 

( ·~4 ) 
İlahi aşk, muhabbet ve 

hakikat anlamlarında kullanılan 

L 
bir tasavvuf terimi. 

_j 

"Şarap" anlamına gelen Farsça bir ke
lime olup mecaz olarak "kadeh" anlamın
da da kullanılır . Süfilere göre ruhların 
yeryüzüne indirilmeden önce Hakk'ın hu
zurunda toplandıkları bezm-i elest* kut
sal bir işret meclisidir. Ruhlar bu mec
liste Allah ' ın, "Ben sizin rabbiniz değil 
miyim?" sorusuna, "Bela" (evet) diye ce
vap vermişler (el-A'raf 71 ı 72- ı 73) ve bu 
şekilde elest bezminde aşk badesini iç
mişlerdir. Bu yüzden ruhlar bedeni ifa
de eden anasır aleminin bağlarından sıy
rılarak yeniden ilahf aleme ve bezm-i 
elestteki durumlarına dönmek isterler. 

Mürşidler için, "aşk, sevgi ve marifet 
dağıtan " manasma bade-fürüş tabiri kul
lanılır. Çünkü mürşid çevresindekilere 
ma na alemlerinden ilahi feyiz sunar. Ta
sawuf edebiyatında bade mürşidin ta
liplere takdim ettiği aşk, Allah sevgisi, 
marifet ve hakikatin özünü, kadeh bu 
marifet ve sevgiyi taşıyan kabı, sakf mür
şidi. meyhane dergahı, sarhoşluk ise aşk, 

vecd ve sekr halini ifade eder. Bazı süff
ler, kıyamet gününde Hz. Ali'nin kevser 
sakisi olacağını belirterek ona "bade
fürüş ", " mey-fürüş" ve "hammar" gibi 
isimler verirler. 

Divan edebiyatında şairler bacteyi, "ba
de-i gülgün", "bade-i gülfam", "bade-i 
sadsale" gibi terkip halinde ve "bade-

4~8 

nüş", "bade-har" , "bade-perest", "bade
keş" gibi birleşik sıfat olarak kullanmış
lardır. Halk edebiyatında konusu aşk olan 
hikayeler "badeli aşıkların hikayesi" adıy
la anılır. Bu tür hikayelerde aşıklar rüya
larında bir pfrin elinden içtikleri içki ile 
şair olur veya kendilerine gösterilen bir 
güzele vurulurlar. Gördükleri bu rüya
yı kimseye söylemeden aradıklarını bul
mak için diyar diyar dolaşır. bazan da 
aynı şekilde aşık olan şairler tarafından 
imtihana tabi tutulurlar. Aşıklara rüya
da sunulan içkiye bacte, bu yolla şiir söy
leyen aşıklara da badeli aşık denir (bk. 

AŞlK). 
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• IRFAN GüNDÜZ 

L 

BADGER, George Percy 

(1815- 1888) 

İngiliz müsteşrik. 
_j 

Londra'nın kuzeydoğusundaki Chelms
ford'da doğdu. Ailesi, çocukluğu ve ye
tişme tarzı hakkında yeterli bilgi yok
tur. İ ngiliz ordusunda çavuş olan baba
sı, muhtemelen görevle gittiği Malta'
da öldüğünde Badger on dokuz yaşın
daydı . Burada sıkıntı içinde ve kayda 
değer bir resmf eğitim almadan yetiş
ti. Yabancı dil öğrenmeye karşı büyük 
bir kabiliyeti olduğundan kısa zaman
da Malta dilini ve halk Arapça'sının ma
hallf bir lehçesi olan bu dile hakimiye
ti sayesinde diğer Ortadoğu lehçelerini 
öğrendi. 

1835-1836'da gerçekleştirdiği ilk Or
tadoğu ziyareti çerçevesinde gittiği Bey
rut'ta Arapça çalışmalarını devam ettirdi. 
Malta 'ya dönüşünde katıldığı Anglikan 
Kilisesi Misyonerlik Teşkilatı'nın (Angli
can Church Missionary Society) Valletta 'da
ki yayınevinin Arapça bölümünde mü
tercim ve matbaacı olarak eğitim gör
dü. Burada. aralarında modern Arap di
li ve edebiyatının öncülerinden olan Lüb
nanlı meşhur yazar Faris eş-Şidyak'ın da 
bulunduğu ilim adamları ve gezici viiiz
lerden müteşekkil bir gruba katıldı. Bad
ger, özellikle Faris eş-Şidyak'tan, başta 
sözlüğünün hazırlanmasında olmak üze
re çok faydalandı. 

1841 'de Malta 'dan ayrılarak rahiplik 
yapmak üzere İngiltere'ye gittiyse de 
1842-1862 yılları arasındaki dönemin 

büyük bir kısmını çeşitli görevlerle yi
ne Ortadoğu'da geçirdi. Kuzey Irak'ta
ki Nestürf Kilisesi'ne yaptığı ziyaretin 
izienimlerini dile getiren eserini 1852'
de yayımiadı (The Nestorians and the ir 
Rituals). 

184S'te tayin edildiği Bombay Pis
koposluğu ·na bağlı papazlık görevini 
1862'ye kadar sürdürdü. Vaktinin ço
ğunu geçirdiği Aden'de, 1854'ten itiba
ren de mahallf ingiliz idaresinin Güney 
Yemen'deki Arap kabileleriyle olan ilişki
lerinde takip edeceği diplomatik ve po
litik yaklaşımın belirlenmesinde önem
li bir rol üstlendi. Buradaki yetkililerden 
büyük bir saygı gören Badger, bunların 
başında gelen Sir James Outram tarafın
dan Arabistan ve Hüzistan'a karşı dü
zenlenen bir askeri sefere dahil edildi. 

1860'ta Uman'a gönderilen komisyon
da görev aldı. Bu görevi sırasında kendi
sine U man Sultanı Seyyid Süveynf tarafın
dan, Humeyd b. Muhammed b. Rüzeyk'ın 
(ö . ı274/ 1857), 661-1856 yılları arası 

Uman tarihi üzerine hazırladığı el-Fet
Jıu1-mübin if sireti's - sadeti'l-Bı1 Saci
d.iyyin adlı eserinin bir yazma nüshası 
hediye edildi. Badger ingilizce'ye çevir
diği bu eseri uzun bir mukaddime, dip
notlar ve bazı ekieri e 1870' e kadar ge
tirerek History of the lmams and Sey
yids of Oman adıyla yayımiadı (London 
1871; New York ı 963) . Sonraki araştırma
larda bu neşrin eserin eksik bir nüsha
sına dayandığı ve bazı tercüme yanlışla
rı ihtiva ettiği belirtilmişse de Badger'in 
yaptığı açıklamalar ve ilavelerle bu kay
nağın değerini oldukça arttırdığı kabul 
edilmektedir. 

Badger Mısır'da ziyaretçi görünümün
de geçirdiği 1861-1862 kışı boyunca, böl
gedeki muhtemel savaşları planlayan es
ki dostu General Outram için, ülkedeki 
askeri istihkamlarla o sıralarda inşa ha
linde olan Süveyş Kanalı hakkında istih
barat çalışmaları yaptı ; istihbaratçtiara 
gerekli bütün incelikleri içeren çeşitli ra
porlar hazırladı. 

1872 ve 1878'de Zengibar'a gönderi
len diplomatik misyonlarda bulundu. Bu 
iki seyahat dışında ömrünün 1862-1888 
arasındaki son yirmi altı yılını ilmf araş
tırmalarla geçirdi. Bu çalışmalarının en 
önemlisi An English- Ara bi c Lexicon/ 
Kitabü'?-'{:al]ireti'l- cilmiyye fi'l-luga
teyni'l-İnkiliziyye ve'l- cArabiyye (Lon
don ı298/ ı 88 ı ; Harward 1898; Beyrut 
1967, 1968, ı 980) adlı sözlük olup İngiliz
ce kelime ve deyimierin klasik Arapça '-


