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Şii alimi ve İran 
Meşrutiyet Hareketi'nin öncülerinden. 
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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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· ı 
BlHBEHANİ, Muhammed Ali 

( ._..;~ J.>. -4=- ) 

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-



ra Şiilik'te çok eski bir geçmişi olan der
viş -fa ki h çatışmaları iran'da devam et
mişse de hiçbir zaman onun dönemin
deki kadar kanlı olaylara dönüşmemiş

tir. Bihbehani'nin dört oğlundan biri olan 
Şeyh Mahmud ise babasının tam aksine 
Ni'metullahiyye tarikatına girip bizzat 
dervişlerin arasına karışmıştır. 

Bihbehani'nin oğlu Şeyh Ahmed baba
sının hal tercümesini Mir' atü'1-ah
vô.1 adlı eserinde yazmıştır. Eserin bir 
yazma nüshası British Museum'da bu
lunmaktadır (MS add. nr. 24.052) . 

Bitıbehanf'nin Risô.le-i Ijayrô.tiyye'si 
henüz neşredilmemiş olup bu kitaptan 
bazı örnekler Ma'sum Ali Şah'ın Tarô., i
~u'1-maka1 adlı eserinde verilmiştir (nşr. 
Muhammed Ca'fer Mahcüb, Tahran I 345 
hş ./ 1966, ll , 176-1 82) Kendisine Ka(u'1-
maka1 fi reddi eh1i'd-da1ô.l adında bir 
kitap daha atfedilmişse de bu eser bü
yük bir ihtimalle Risô.le-i Ijayrô.tiyye'nin 
aynısıdır. 
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~ HAMİD ALGAR 

ı 
BİHBEHANI, Muhammed Bakır 

ı 

( c}~_}L .ı..=> ) 

Aga Seyyid Muhammed 
Bakır b. Muhammed Ekmel Bihbehan! 

(ö. 1206/1791-92) 

Şii ulemasınca hicri XII. yüzyılın 
müceddidi olarak kabul edilen 

ve Ca'feri fıkhında Usüli mektebini 

L 
hakim kılan müctehid. 

.J 

1116 (1704-1705) veya 1118 (1706-
1707) yılında İran· ın o zamanki başşeh
ri ve en büyük kültür merkezi olan İsfa 
han'da doğdu. Babası Molla Muhammed 
Ekmel. İran Şif ulemasının başlıca sima
larından olan Molla Muhammed Bakır 
el-Meclisf'nin talebelerindendi ve onun 
kardeşinin kızıyla evlenmişti. Meclisi XVII. 

yüzyılın son çeyreğinde iran'ın dinf ha
yatı üzerinde tam bir hakimiyet kurmuş

tu. XVIII. yüzyılın sonunda ise İran ' ın di
nf ve siyası tarihi üzerinde önemli bir et
ki bırakan Bihbehanf aynı mevkide gö
rünmektedir. Muhammed Bakır baba
sının vefatı üzerine İsfahan'dan ayrılıp 
Necef'e gitti. Orada Aga Seyyid Muham
med Tabatabai'den felsefe ve mantı k. 

Seyyid Sadreddin Kum mf' den fıkıh ve 
usul okudu. Necefte yaklaşık otuz yıl 

kaldıktan sonra tanınmış ve kendinden 
emin bir alim olarak Fars eyaletinin es
ki bir ilim merkezi olan Bihbehan kasa
basına yerleşti. Orada uzun süre ikamet 
ettiği için Bihbehanf nisbesiyle meşhur 
oldu. 

Bihbehan ' ın Ahbarf fıkıh mektebinin 
(Ahbariyye) merkezi haline geldiğini gö
ren Bihbehanf, taraftarı olduğu Usulf 
mektebini (Usüliyye) yaymaya ve Ahbarf
ler'le mücadele etmeye başladı. Ca'ferf 
fıkhı içerisinde Ahbarf- Usulf çatışma 

sı eski olmakla beraber XVII I. yüzyılda 
bu çatışma had safhaya ulaştı. Ahbarf
ler'e göre on ikinci imam gaybet*te iken 
fıkhf bir hüküm arayanların tek çaresi 
Kur'an-ı Kerfm'e ve Hz. Peygamber'le on 
iki imarnın rivayetlerine başvurmaktan 
ibarettir. Usulfler ise o kaynakları esas 
alıp aklf metotlar kullanarak ictihadda 
bulunmayı caiz ve hatta zaruri kabul 
ediyorlardı. Bihbehanf, Usulfler'in tezle
rini müdafaa eden ve Ahbarfler'in fikir
lerini çürüten bazı eserler yazdı. Aynı 
zamanda kasaba camiinde müessir va
azlar vererek halkın ve alimierin çoğun
luğunun Usulf mektebini benimsernesi
ni sağladı. 

Bihbehanf 1746 yılında lrak'a dönüp 
Kerbela ilim merkezlerini de Ahbarf mek
tebinin tesirinden çıkarmaya karar ver
di. . Kerbela'ya varır varmaz Ahbarfler'in 
reisi olan Şeyh Yusuf Bahranf'nin arka
sında namaz kılmanın ve onun ders mec
lislerine devam etmenin haram olduğu
nu ilan etti. Ahbarflik'ten vazgeçip Usu
lfler'e katılmaya hazır olduğu söylenen 
Şeyh Yusuf da kısa zamanda ortadan 
çekildi. Bunun üzerine Ahbarf uleması
nın bir kısmı Usulf mektebine geçti. di
ğerleri de Kerbela'yı terketti. Bu yenil
giden sonra Ahbarf mektebi bir daha 
canlandırılamadı. Bihbehanf tarafından 
sağlanan Usulf zaferi. İran'da siyası iş
lerde de sözlerini geçirebilen kuwetli bir 
müctehid sınıfının ortaya çıkmasına se
bep oldu; hatta bu gelişme ile İran is
lam Devrimi arasında bir ilgi kurmak 
mümkündür. 

BiHiSTl, Avetul lah 

1206 ( 1791 -92) yılında ölen Bihbeha
nf, hayatta iken her gün ziyaret ettiği 
İmam Hüseyin'in türbesinin yanına def
nedildi. Vefat tarihi bazı kaynaklarda 
1208 (1793-94) olarak da geçmektedir. 
Yetiştirdiği birçok talebe arasında, Ni'
metullahf dervişlerine karşı beslediği kin
den dolayı "Suffküş" (sufileri öldüren ) di
ye anılan en büyük oğlu Aga Muhammed 
Ali Bihbehanf, meşhur Şif alim Bahrülu
lum-i Tabatabaf, UsOlf fıkhına dair de
ğerli eserler telif eden Şeyh Ca'fer Kaşi
fülgıta en -Neceff, İsfahan'da vali ile re
kabet edecek kadar büyük nüfuz kaza
nan Hac Muhammed İbrahim Kelbasf ile 
Seyyid Muhammed Bakır Şeftf ve İran 
Şahı Feth Ali Şah üzerinde büyük etkisi 
olan Mirza Ebü'l-Kasım el-Kummf sayı
labilir. 

Bihbehanf'nin çok sayıdaki eserlerin
den başlıcaları şunlardır: I-fô.şiye calô. 
Minhô.ci'l-ma~a1 (Tahran 1306): Edebü't
ticôre (Tahran !294, 1316; Bombay 1299); 
Hô.şiye ca1ô. Medôriki'1-a}Jkô.m (Tahran 
1268, 1274, 1298); Kitô.bü'1-İctihô.d ve'l
ahbô.r (Tahran 13 ı 4, ı 3 1 7): İbtô.lü '1- kı
yds; Risô.1etü hücciyyeti'1-ic~ô.c ve ~1-
Fevô. 'idü '1- Uşı11iyye. 
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BİHİŞTİ, Ayetullah 

(~.JJ\~1) 

Ayetullah Muhammed Hüseynl Bihişt! 
(ı 928- ı 981) 

İran İslam devrimine ve 
İslam cumhuriyetinin kuruluşuna 

önemli katkıları bulunan alim. 
_j 

24 Ekim 1928'de İsfahan'da doğdu. 
Henüz dört yaşında iken öğrenime baş
ladı. 1942 ·de İsfahan devlet lisesinden 
ayrılıp dinf tahsil görmek maksadıyla ay-
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