
kaynaklarında anlatıldığı şekliyle doğru 

olduğunu savunmaktadır. Bu şiirlerin bir 
kısmını SüheyiT de eserine almıştır (II. 

226-228) Ancak İbn Hişam'ın, "İbn İs
hak'ın zikrettiği ve fakat şiirle uğraşan
ların doğru kabul etmedikleri birtakım 
şiirleri" eserine almadığını belirtmesi, bu 
şii rlerin Ebü Talib'e ait olduğundan şüp
he edilmesi için yeterli sebeptir. Bunun
la birlikte Bahfra hadisesinin doğru olup 
olmadığına yalnızca bu şiiriere bakarak 
karar verilerneyeceği de açıktır. Esasen 
Bahfra olayını kabul veya reddetmenin 
Hz. Peygamber'in şahsiyeti ve İslam di
ni bakımından herhangi bir önemi de 
yoktur. 
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~ MusTAFA FAYDA 

BAHİRE 

( •~1) 

Cahiliye Arapları'nda 
bazı dini hüküm ve örflere 

konu olan dişi deve. 
_j 

"Varmak" anlamındaki bahr kökün
den gelmektedir. Cahiliye Arapları, do
ğurganlıkları ile ilgili olarak veya ilahia
rına sunduktan adaklarına konu olma-

sı itibariyle deve ve koyunlarına bahfre, 
saibe*, vasile* ve ham* gibi isimler ver
mişler, bu hayvanlar üzerine bazı dinf 
hüküm ve örfler bina etmişlerdir. Hz. 
Peygamber'den nakledilen bazı rivayet
lerde bahfrenin. Cahiliye Arapları tara
fından kulakları yarılarak sütünün içil
mesi, sırtına binilmesi ve yük yüklenme
si haram sayılan dişi deve olduğu belir
tilmekte. bu adeti ilk defa başlatanın da 
Müdlicoğulları 'ndan bir adam olduğu ve 
bu kişinin ahirette ağır şekilde cezalan
dırılacağı yine bu rivayetlerde yer almak
tadır (bk Taberf. VII. 56). Sahabflerden 
Safd b. Müseyyeb'in Buharf'de yer alan 
tarifine göre ise bahfre, "putlar uğruna 
sağılması yasaklanan ve sütünün içil
mesi haram olan dişi devedir" ("Mena

kıb" 9, "Tefsir", 5/ 13) 

Bu rivayetlerde sözü edilen uygula
maların hangi dişi deve hakkında ve han
gi durumlarda gerçekleştirildiği husu
sundaki görüşler ise farklı olup bunlar
dan bazıları şöyledir: 1. Bahfre beş de
fa doğuran deve olup beşinci yavrusu 
ile ilgili hükümler de vardır. Buna gö
re bu yavru erkek olursa kesilir, kadın 
ve erkek herkes onun etinden yerdi. Di
şi olursa kulağı yarılir ve ondan sade
ce erkekler faydalanabilirdi. Öldüğü za
man ise kadınlarla ilgili yasak ortadan 
kalkar. onlara da helal olurdu. İbn Ku
teybe bu görüştedir. z. Tabiinden Ata b. 
Ebü Rebah'a göre bahfre, ardarda beş 
dişi yavru doğuran deve olup beşinci 

yavrunun kulağı kesilirdi. 3. Zeccac ba
hfrenin, beşincisi erkek olmak üzere beş 
yavru doğuran deve olduğunu , bu de
venin kulağı yarıtıp salıverildiğini, ken
disinden herhangi bir şekilde faydala
nılmasının haram sayıldığını ileri sür
müştür. 4. İbn İshak ise bahfre için da
ha değişik bir yorum getirmiştir. Buna 
göre bahfre, saibe denen dişi devenin 
on birinci dişi yavrusu olup annesi gibi 
o da salıverilirdi. 

İbn Manzür, beşinci yavrusu erkek olan 
ve kulağı yarılarak kendi haline terkedi
len koyuna bahfre denildiğine dair bir 
görüşten de söz etmiştir. Bahfrenin ta
rifi ile ilgili rivayetlerin sıhhati ve bu ko
nudaki uygulamalarla ilgili olarak yapı
lan değişik açıklamalar bir yana, işin ke
sinlik kazanan yanı, Cahiliye Arapları'nda 
bazı durumlarda dişi deveden faydalan
manın günah sayılması , birtakım helal
lerin haram hale getirilmesidir. Kur'an-ı 
Kerfm bu tür adetleri kaldırmış, bu gi-

BAHİS 

bi şeyleri Allah· a iftira olarak nitelen
dirmiştir (ei-Maide 5/ 103; el-En'am 6/ 
138-139) 
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BAHİS 

(bk. KUMAR). 

BAHİS 
(~1) 

Araştırılan veya tartışılan 
bir konuda tez ve antitez arasındaki 

münasebeti tahlil ederek 
doğruyu bulma anlamına gelen 

mantık terimi. 

ı 

_j 

ı 

Sözlükte "toprağı kazıp bir şeyi ara
mak, sorup araştırmak, gerçeği ortaya 
çıkarmak için çaba sarfetmek" gibi an
lamlara gelen bahis (bahs). mantık teri
mi olarak genellikle "iki düşünce arasın
daki olumlu ve olumsuz bağiantıyı akı l 

yürütme yoluyla tesbit edip ortaya koy
ma veya naklf bir hükmü delilleriyle is
pat etme" manasında kullanılmıştır. İbn 
Sfna bahsi, insanın kendiliğinden sahip 
olduğu bilgilerin (aksiyom) mukabili ola
rak kıyas yoluyla bir tasawur veya tas
ctike ulaşma faaliyeti şeklinde açıklamış
tır (bk. en-Necat, s. 11 2). Modern Arapça'
da ilmf bir konunun açıklığa kavuştu

rulması için o alandaki problemleri tes
bit ve tahlil etme faaliyetine. ayrıca ma
tematiksel analiz yoluyla yapılan araş
tırmaya da bahis denilmektedir. 

Tartışmada karşı tarafın iddialarını 

çürüterek kendi görüşlerini ispatlamak 
ve genel olarak doğru sonuçlara ulaşabil
mek için ihtiyaç duyulan objektif tartış
ma kurallarının gösterildiği disipline İs
lam mantık literatüründe "adabü'l-bahs" 
denilmiştir (bk. MüNAzARA). 

İki İslam alimi veya alimler grubu ara
sında çok çeşitli konularda yapılan tar
tışmalar çoğunlukla "eb has" (bahisler) 
genel başlığı altında bibliyografik kay
naklara geçmiştir. Mesela Katib Çete-
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BAHiS 

bi "Ebhasa Dair Fasıl "da on dokuz ba
his sıralayarak tartışan taraflar, tartış
ma konusu, deliller ve karşı deliller. tar
tışmaların nerede, ne zaman ve kim
ler huzurunda yapıldığı konularında ve 
bu tartışmaları ihtiva eden eserler hak
kında bilgi vermiştir (Keşfü';ç. -;ç.unan, ı. 

220-223) 

İslam bilginleri bahis ve münazaranın 
mantıki kuralları yanında ahlaki şart
ları üzerinde de durmuşlar; "afatü'l
bahs" veya "afatü'l-münazara" gibi baş
lıklar altında, tartışmanın asıl gayesi 
olan gerçeğin ortaya çıkarılması düşün

cesinin geri plana itHerek kibir, şöh

ret, kendi bilgi ve zekasının üstünlü
ğünü ispatlama, karşı tarafı zor duru
ma sokma ve küçük düşürme gibi ah
lak dışı duygu ve düşüncelerin tesiriy
le yapılan tartışmanın kötülük ve zara
rına da dikkat çekmişlerdir (bk. Gazzali. 
ı . 41-45). 

Bahis Türkçe'de, bir işin sonucunu tah
min yoluyla önceden tesbit etmek husu
sunda iki kişinin yaptığı sözleşmeyi ifa
de etmek için de kullanılır. Buna göre 
kaybeden taraf kazanana bir şey öde
mek mecburiyetindedir (bk. MÜSABAKA). 
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~ MusTAFA ÇAÖRıcı 

BAHİSETÜLBAI>İYE 
( ~~L:J I ~4 ) 

Melek bint Hifnl Nasıf 

(1886-1918) 

Mısırlı yazar, hatip, şair ve 
kadın hakları savunucusu. 

_j 

Kahire'de doğdu. Devrinin tanınmış 
alim ve ediplerinden Hifnl Nasıf'ın kızı
dır. Resmi bir okuldan mezun olan ilk 
müslüman hanım sıfatıyla yüksek öğre
nimini kız öğretmen okulunda tamam
ladı (ı 905). İngilizce ve Fransızca öğren
di. Bir taraftan Kahire Emiriye kız okul
larında öğretmenlik yaparken diğer ta
raftan da kadın hakları savunucusu ola
rak günlük gazetelere yazılar yazmaya 
başladı. Abdüssettar ei-Basil ile evlen
dikten sonra öğretmenlikten ayrıldı. Ül- . 
ke kadınlarının uyanması ve kadın hak
larının korunması için yazılar yazdı, kon-
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Bahisetülbadiye 

feranslar verdi ve bu konuda gayret gös
teren ilk Mısırlı müslüman kadın olarak 
dikkatleri üzerinde topladı. Muhammed 
Abduh'un, Kasım Emin ve babasının fı
kirlerinden faydalandı. Kadınların sos
yal hayata girmelerini, bilhassa Mısırlı 

zengin hanımların ev işleri ve çocukları
nın terbiyesiyle bizzat meşgul olup bu 
işleri hizmetçilere bırakmamaları gerek
tiğini yazı ve konferanslarında işledi. is
lamı değerlere son derece bağlı olan ve 
kadının örtünınesi gerektiğini savunan 
Badiye ileri sürdüğü görüşlerin canlı bir 
örneği olmaya çalıştı. Bu dönemde yaz
dığı yazılarda "Bahisetülbadiye" imzası
nı kullandığı için daha sonra bu ad ken
disinin lakabı oldu. 

Kadınları eğitmek, onlara sosyal ve 
ekonomik konularda birtakım bilgiler 
vermek için gazetelere yazdığı yazılar 
yanında " İttihadü'n-nisa et-tehzlbl" adlı 
bir de dernek kurdu. Trablusgarp fela
ketzedeleri için bağış topladı. ı. Dünya 
Savaşı münasebetiyle evinde hemşire 

yetiştirmek üzere bir okul kurdu. Tutul
duğu İspanyol hummasından kurtulama
yarak genç yaşta Kahire'de öldü. imam 
Şafii'deki aile mezarlığına gömüldü. 

Eserleri. 1. en-Nisa ' iyyat. el-Geride 
adlı günlük gazetede yayımladığı örtün
me, kız çocuklarının eğitimi, taaddüd-i 
zevcat gibi konulara dair yazılarını iki 
cilt halinde yayımlamayı düşündüyse de 
eserin ancak ı. cildini yayımlayabilmiş

tir (Kahire 1328). Z.lf~~u·n-nisa'. Ka
. dm haklarına dair olan bu eseri ani ölü
mü sebebiyle yarım kalmıştır. Bunlar
dan başka 1911'de Mısır'da yapılan bir 
kongreye sunduğu ve kadının durumu
nun düzeltilmesiyle ilgili on maddelik bir 
programdan oluşan basılmamış bir teb
liği bulunmaktadır. 

Mısırlı hanım yazarlardan Mari Ziyade 
(Mey) onun biyografisine dair Ba]J.işetü'l
badiye adlı bir eser yazmıştır (Kahire 
1920) 
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~ ALİ ŞAKİR ERGİN 

BAHİT, Muhammed 
(~..__.) 

(1854- 1935) 

Mısır başmüftüsü. 
_j 

10 Muharrem 1271 'de (3 Ekim 1854) 
Mısır'ın Asyüt eyaletindeki Mutla kö
yünde doğdu. 1865'te Ezher'e girdi. 
Bahravl, Hasan et-TavTI, Demenhürl, Mu
hammed el- Mehdi, Abdurrahman b. 
Muhammed eş-Şirblnl gibi alimlerden 
Arap dili, belagat, fıkıh, usül-i fıkıh, ha
dis, tefsir ve mantık gibi çeşitli ders
ler aldı. 1875'te mezun olduğu Ezher'
de müderris olarak görev alan Muham
med Bahlt ei-MutiT, Kalyübiye eyaleti 
kadılığına tayin edilineeye kadar (1880) 

sürdürdüğü bu görevi sırasında, Muham
med Abduh'un desteklediği Ezher re
formuna karşı gelişen muhalefetin için
de yer aldı. 

Kalyübiye kadılığıyla başlayan adli gö
revini Minye, Port Said, Asyüt. İskende
riye kadılıklarıyla sürdürdü. Bu arada 
Adalet Bakanlığı'nda müftülük ve mü
fettişlik gibi bazı yüksek devlet memur
lukları ile Türk Kadısı Neslb Efendi'ye 
vekaleten Mısır başkadılığında da bulu
nan Muhammed Bahlt, 21 Aralık 1914'
te Mısır başmüftüsü oldu. Bir müddet 
er- Rabıtatü'ş-Şarkıyye'ye üye olduysa 
da daha sonra bu üyelikten istifa etti 
(1925). 

Mısır başmüftülüğünden emekli olduk
tan sonra ( 1921) evine çekilip tedrisle ve 
fetva vermekle meşgul oldu. Hanefi fık
hının inceliklerini ve Şafiiler'le Hanefiler 
arasındaki ihtilafları çok iyi bildiği için 
zamanının fıkıh otoritelerinden sayılan 
Bahlt. İslam dünyasının her tarafından 
çeşitli fıkhl meselelerle ilgili soruları içe
ren mektuplar alır, evi fetva soranlarla 
dolup taşardı. Fetvalarının yazımı ve çe
şitli ülkelerdeki talebelerine ulaştırılma
sı için özel katipler tutmuştu. Bu katip-


