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Necef'te doğdu. Dini ilimleri önce ba
bası Seyyid İsmail'den , daha sonra Mir
za Hasan-ı Şlrazl başta olmak üzere dev
rin ileri gelen alimlerinden okudu. Ba
bası Nasırüddin Şah· ın daveti üzerine 
Tahran'a gitmiş, şer'iyye mahkemesinde 
hakimlik yaparken halk arasında büyük 
bir nüfuz kazanmıştı. Abdullah Bihbeha
ni babasının 1878'de ölümü üzerine onun 
makamına ve halk üzerindeki nüfuzuna 
varis oldu. Bu dönemde şaha yakıniaş

maya önem veren Şii alim, 1891 ·de mey
dana gelen ve Mirza Hasan - ı Şlrazl'nin 

bir fetvasına dayanan meşhur tütün boy
kotuna karşı çıktı. Bu sebeple şah ve İn
giltere tarafından ödüllendirildi. Daha 
sonra Rusya'nın İran'da nüfuzunun art
maması için İngilizler'le birlikte çalıştı. 

1903'te yeni sadrazam Aynüddevle'nin 
!<.endisine cephe alması ve rakibi Şii alim 
Şeyh Fazlullah Nüri'nin nüfuzunu artır

maya çalışması üzerine hükümete karşı 
muhalifler safına katıldı. Nisan 190S'te 
İran hükümetinin çalıştırdığı Belçikalı bir 
gümrük memurunun İslam mukaddesa
tma hakaret ettiğini ileri sürerek hükü
met aleyhine geniş bir kampanya baş
lattı. Aynı yılın sonbaharında Aynüddev
le'yi görevinden. uzaklaştırmak için Tah
ran alimlerinden Seyyid Muhammed Ta
batabal ile anlaştı. Bihbehanl ile Taba
tabal Şii literatüründe "ayeteyn" veya 
"hücceteyn" diye anılırlar. Bir ay sonra 
Tabatabal ile birlikte hükümetin siya
setini protesto için Tahran'da Mescid-i 
Şah 'ta ticaret adamlarıyla bir toplantı 
yaptı. Toplantı zorla dağıtılınca bu iki 
alim Tahran'a yakın bir ziyaretgah olan 
Şah Abdülazlm'in türbesine sığınıp bir 
meclis (adalethane) kuruluncaya kadar 
Tahran'a dönmeyeceklerini ilan ettiler. 
İsteklerinin kabul edilmesi üzerine Ara
lık 1906'da Tahran'a döndüler. Bihbe
hanfnin o andan itibaren her işi bir t a
rafa bırakıp İran 'da meşrutiyeti kurmak 
için çalışmaya başladığı söylenebilir. Yar
dımcısı Seyyid Abdülhamld'in kısa bir 
süre sonra öldürülmesi üzerine hükümet 
kuwetleriyle çatışmalar tekrar başladı 

ve Bihbehanl Tabatabal ile birlikte Kum'a 
gitti. Aynı yılın ağustos ayında Tahran'a 
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döndü ve bir müddet sonra açılan ilk 
mecliste üç cephede mücadele etmek 
zorunda kaldı. Çünkü meclisten hiç hoş
lanmayan Muhammed Ali Şah, meşru
tiyeti dinsizlikle bir tutan ve "meşruti
yet''e karşı "meşruiyet" sloganını ortaya 
atan şeyh Fazlullah Nüri ve mecliste şe

riata aykırı kanunlar yapmak isteyenler 
ona karşı tavır alm ışlardı. 23 Haziran 
1908'de meclis şah tarafından kapatı 

lınca Bihbehanl tutuklanıp sekiz ay Be
zehrüd köyünde kaldıktan sonra Necef'e 
sürüldü. 

Muhammed Ali Şah Temmuz 1909'da 
tahttan indirilince yeniden açılan mec
liste Bihbehanl tekrar faaliyet göster
meye başladı. Bu dönemde meclisin Kaf
kasya sosyal demokratianna bağlı olan 
aşırı laik kanadının düşmanlığını üzeri
ne çeken Bihbehanl16 Temmuz 1910'
da evinde öldürüldü. Bu olay birçok din 
aliminin meşrutiyet hareketinden yüz 
çevirmesine sebep oldu. 

Ömrü daha çok siyasetle geçen Bih
behanl'nin Ca'ferl fıkhına dair yazmış 
olduğu yirmi beş risale Meşhed Asita
ne-i Kuds Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır. 
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Aga Seyyid Muhammed All 
b. Muhammed Bakır Bihbehan! 

(ö. 1216/1801) 

İranlı fakih ve müctehid. 
_j 

1144 ( 1731) yılında Kerbela· da doğ

du. Tarikat ehline şiddetle düşman oldu
ğundan kendisine "Süflküş" (süfTleri öl
düren) de denmiştir. Babası meşhur alim 
Aga Muhammed Bakır Bihbehanl'nin ya
nında tahsiline başladı. İctihad derece-

sine ulaştıktan sonra Mekke'ye gitti ve 
iki yıl orada kaldı. Kerbela'ya döneceği 
sırada Irak'ta çıkan veba salgınından 

dolayı Irak sınırına yakın Kirmanşah (bu
günkü Bahteran) şehrine yerleşti. Baba
sının halefi olarak müctehidin kazal yet
kilere de sahip olduğuna inanan Bihbe
hanl evine bitişik bir mahkeme kurdu 
ve şer'l hükümleri bizzat uygulamaya 
başladı. 

İran Kaçar sulalesinin ilk hükümdan 
Aga Muhammed Şah'ın hasisliği sebe
biyle saltanata layık olmadığını ileri sü
ren Bihbehanl bir ara Tahran'a gitti. Şah 
onun şehre girmesini yasaklamaya te
şebbüs ettiyse de bunda başarılı olama
dığı gibi Tahran'da kaldığı evde kendi
sini ziyaret et meye de mecbur oldu. Bih
behanl'nin Aga Muhammed Şah 'tan son
ra taht a geçen Fet h Ali Şah üzerindeki 
nüfuz u büyüktü; bu sayede süflleri tam 
bir serbestlikle takip edebildi. 

Bihbehanl'nin süfllere karşı beslediği 

kine ilk kurban giden Ni'metullahiyye 
tarikatının meşhur müceddidi Ma'süm 
Ali Şah ' tır. 1795 yılında Kirmanşah 'ta 
tutuklanan Ma 'süm Ali Şah umumi bir 
toplantıda inançlarıyla ilgili soruşturma

ya tabi tutuldu. Verdiği cevaplar Bihbe
hanl'nin anlayışiarına ters düştüğü için 
zehirlenerek öldürüldü. Ma'süm Ali Şah'ın 
yakın arkadaşı olan Nür Ali Şah'a Kir
manşah'tan ayrılma izni verildiyse de er
tesi yıl Bihbehanl'nin adamları tarafın 

dan o da zehirrenerek öldürüldü. Yine 
Ni'metullahiyye tarikatından olan Mu
zaffer Ali Şah Bihbehanl'nin emriyle Kir
manşah ' ta tutuklanıp Tahran'da Feth 
Ali Şah'ın huzuruna çıkarıldıktan sonra 
tekrar Kirmanşah'a gönderildi. Kısa bir 
muhakemeden sonra 1800 yılında Bih
behanl tarafından idama mahküm edil
di ve karar infaz edildi. Hemedan'da Aga 
Mehdi ve Mirza Mehdi adında iki dervi
şin ölümüne de Bihbehanl sebep oldu. 

Bihbehanl süfllere karşı beslediği düş

manlığın sebeplerini, çeşitli kişilere yaz
dığı mektuplardan oluşan Risô.le-i ljay
rdüyye adlı eserinde açıklamaktadır. Ona 
göre dervişler taharet hükümlerini hiçe 
sayan, uyuşturucu maddelerin kullanıl

masını caiz gören, namaz kılmayı lüzum
suz telakki eden ve Ni'metullahiyye ta
rikatının l<.:utbu Ma'süm Ali Şah'ın önün
de secdeye varan kimselerdir. 

Bihbehanl'nin Kirmanşah 'ta ölümü, Ni' 
metullahiyye tarikatı mensupları arasın 

da bir yıl önce öldürttüğü Büdela adın
da bir dervişin bedduasının sonucu ola
rak kabul edilmiştir. Bihbehanl'den son-


