
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). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Lisanü '1- 'Arab, "bJ::ış" md.; et- Ta' rf{at, "bJ::ış" 
md. ; ibn Sina, en-Necat (nşr. M. Taki Danişpe
jüh), Tahran 1364 hş. , s. 112; Gazzali. iJ:ıya', ı , 
41-45 ; Taşköprizade, Mi{taJ:ıü 's-sa 'ade, ll, 599; 
Keş{ü ';;-;;unan, 1, 38-39, 220-223; Carra de Vaux, 
"Bahis", İA, ll, 229; F. Gabrieli. "BaJ::ıfu", E/2 

(İng.), 1, 949 ; a.mlf .. "BaJ::ış " , UDMi, IV, 52. 

L 

~ 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-



Muhammed 
Bahit 

!erin aylık ücretleriyle talebelerine gön
derdiği mektup ve kitapların posta mas
raflarını bizzat karşılayan Bahit 20 Re
ceb 1354'te (18 Ekim 1935) Kahire'de 
vefat etti. 

Eserleri. Eserlerinin çeşitliliğinden an
laşıldığı üzere islam'da hükümet şekli , 
din ve toplum hayatında kadının yeri, 
Kur'an ' ın tercümesi ile ilgili tartışma
lar vb. güncel meselelere ilmi ve aktif 
bir şekilde katılan Muhammed Bahit, is
lam'ın Batı bilim ve teknolojisiyle kar
şı karşıya ge)mesi sonucu ortaya çıkan 
problemlere de eğilmiş bir alimdir. 

Sayıları yirmiyi aşan eserlerinden bazı
ları şunlardır: lfal!-il!-atü'l-İslô.m ve uşu
lü'l-J:ıükm (Ali Abdürrazık'ın el·İslam ve 
uşalü 'l · J:ıükm adlı eserine yazdığı bir red
diyedir, Kahire 1344); el-Mürheiô.tü'l- Ye
mô.niyye ii 'unulp men 1!-iile bi-butJô.
ni'l-val!-i 'ale'?-?Ürriyye (Kahire 1344); 
İrşô.dü'l-kart ve's-sô.mi' ilô. enne't
talô.i!- l?Ô.. le m yuçlii ile '1- m er' e gay;u 
vô.i!-ı' (Kahire 1348); lfüccetullah 'alô. 
l]alikatih ii beyani J:ıalp.-1!-ati'l-~ur'an 
mine']- 'ulumi'l-kevniyye ve'l- 'umrô.
niyye (Kahire 1323); el-Cevabü'ş-şaii 

fi ibô.J:ıati't-taşviri'l-filtUgraii (Kahire, 
ts .); Risale ti a.J:ıkami Jpra 'ati'l-tunug
rô.i (Kahire 1324); el-~avlü'l-müfid fi 
'ilmi't-tev.J:ıid (Kahire, ts.) ; İrşadü'l-üm
me ilô. a.J:ıkômi ehli'?-?imme (Kahire 
131 7) ; AJ:ısenü'l-kelô.m fima yete'al
lal!-u bi's-sünneti ve'l-bida'i mine'l
a.J:ıkôm (Kah i re 1320); el-~avlü'l-cô.mi' 
fi'Halô.l!-i'l-bid 'i ve'l-mütetô.bt ( Kahi
re 1320); İza.J:ıatü'l-vehm ve izô.letü'l
iştibô.h 'an risô.leti'l- tanugrô.f ve's-si
kurtô.h (Kahire 1324); el-Ecvibetü'l-Mış
riyye 'ani'l- es'ileti't-TUnisiyye (Kahi
re 1324 ı; el-Bedrü 's -sat/ 'ala Cem 'n
cevô.mi' (ibnü's-Sübki'nin Cem 'u'l·ceva· 
mti üzerine yapılmış bir şerh olup usül-i 
fıkıh ile ilgilidir, Kah i re 1332) ; Tathirü'l
tu'ô.d min denesi'l-i'til!-ad (Kahir~ 1318). 
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BAHNAME 
( .wl:Aı4 ) 

Eski tıpta 
başta cinsi rahatsızlıkların tedavisi 

olmak üzere cinsi konulardaki 
her türlü meseleyle ilgili 

bilgileri içine alan bir kitap türü. 
_j 

Bahname kelimesi, "cinsi arzu, şehvet· 
manasma gelen Arapça bah ile Farsça 
"risale, kitapçık" anlamındaki name ke
limelerinden meydana gelmiştir. 

Günümüz tıbbında da "cinsi yetersiz
lik, düzensizlik ve bozukluklar· adı altın
da ele alınan bu konu "Mevzüatü'l-ulüm" 
gibi ilimierin tasniftyle ilgili eski eserler
de tıp ilminin bir kolu sayılmıştır. Fakat 
uğraşma alanının özelliği ve genişliği se
bebiyle "ilmü'l-bah" veya "ilm-i Bah" baş
lığı altında müstakil olarak ele alınan bir 
dal haline gelmiştir. Bu konudan bahse
den eseriere genel olarak "Bahname" ve
ya "Kitabü'I-Bah" adı verilmekle beraber 
her eserin ayrıca özel bir adı da vardır. 
Bunlar, içinde kitabın yazıldığı dildeki 
gelin, nikah, zevk, gençlik, kudret gibi 
konularla ilgili tabirlerin bulunduğu "ei
Urs ve'l arais", "Kitabü'I-Tzah fi esrari'n
nikah", "Kitabü Camii'l -lezze" gibi isim
lerdir. 

Bu alanda kaleme alınan Arapça, Fars
ça ve Türkçe kitaplarda nikaha, dini ve 
tıbbi bakımdan cima adabına yer veril
diği gibi bu konudaki her türlü yetersiz
lik ve rahatsızlıklara çare olacak çeşitli 
ilaçlar da gösterilmiştir. Ayrıca tenasül 
hastalıkları , hamilelik, bunları önleyici 
ilaçlar, doğum, hamilelik esnasında ve 
sonrasında ortaya çıkan rahatsızlıklar, 

sebepleri, tedavi usulleri, yeni doğan ço
cuklarla ilgili çeşitli tıbbi bilgiler. çocuk 
yetiştirme ve terbiyesi hakkında tavsi
yeler çeşitli bölümler halinde bu tür ki
taplarda yer almıştır. Bu eserlerde gö
rülen müstehcen hikaye ve masalların 

BAHNAME 

da, sebepleri psikolojik olan cinsi rahat
sızlıkların tedavi maksadına yönelik ol
duğu ifade edilmektedir. Yapılan yeni 
araştırmalar bilhassa cinsi iktidarsızlı

ğın ana sebepleri arasında kıskançlık, 

eşierin birbirine ilgisizliği, huzursuzluk, 
korku ve heyecan gibi psikolojik faktör
leri göstermektedir (Songar, s. 363). Bun
ların giderilmesi için tedavide bazı ilaç 
ve gıda formülleri yanında göze ve ku
lağa hitap eden usuller de faydalı bulu
narak bahnamelerde tavsiye edilmiştir. 
Ancak bu maksatla bazan minyatürlü 
eserler ortaya konularak aşırılığa ve müs
tehcenliğe düşüldüğü gibi. tür hakkın
da yanlış kanaatiere sebep olan ve bu 
eserlerin sadece açık saçık hikayeler
den meydana gelmiş kitaplar kabul edil
mesine yol açan hikayelerden ibaret ge
niş bölümlere sahip bahnameler de ya
zılmıştır. 

Erkek ve kadında ortaya çıkan cinsi 
rahatsızlıklar genel olarak yetersizlik 
şeklinde kendini göstermektedir. Erkek
tekine "impotens". kadındakine "frijidite" 
denilen bu rahatsızlığın sebepleri ara
sında az da olsa cinsi organiara ait bazı 
hastalıklar. şeker ve damar hastalıkları 
ile yaşla ilgili ve hormon yetersizliğine 
bağlı olanları da vardır. Bunlar çeşitli 

ilaçlar. gıdalar ve formüllerle tedavi edil
meye çalışılmış, bahnamelerde bu mak
satla bazı kuwetlendiriciler (tonik) ile 
uyarıcılar da (stimultan) tavsiye edilmiş, 
bu özelliklere sahip macun ve şurup for
müllerine yer verilmiştir. Türün ilk ör
nekleri, sıcak bölgelerde ikiimin tesiriy
le erken bulüğa erme neticesi erken ik
tidarsızlığa düşme şeklinde yaygın gö
rülen cinsi yetersizlikleri tedavi maksa
dıyla daha çok o beldelerde Arapça ve 
Farsça olarak kaleme alınmıştır. 

islam kültür dairesi içerisinde Arap
Fars kültürlerinin doğrudan etkisinde 
kalan Türkler de zamanla bu eserleri 
tanımış, Türkçe'ye çeşitli tarihlerde muh
telif bahnameler tercüme edilmiştir. 

Türk dilinde bilinen en eski bahname, 
XIV. yüzyılda Saruhan oğlu Ya'küb b. Dev
let adına Nasirüddin-i Tüsi'ye izafe edi
len Farsça Bô.hnô.me-i Pô.dişô.hi'den ya
pılmış olan tercümedir. Osmanlılar'da bi
linen ilk bahname tercümesi de yine ay
nı eserden Müsa b. Mes'üd tarafından 
yapılmıştır (her iki eserin Arapça, Farsça 
ve Türkçe yazma nüshaları için bk. Şeşen, 
s. 378-380). ll. Murad adına yapılan bu 
tercümede insan mizaçları, sağiık için 
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