
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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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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