
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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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-


