
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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M HAMİD ALGAR 

L 

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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BiHiSTT, Ayetullah 

nı şehirde bulunan Sadr Medresesi'ne 
girdi. Dört yıl sonra Kum şehrine gitti 
ve buradaki din bilginlerinden fıkıh, ke
lam gibi ilimleri tahsil etti. Hocaları ara
sında, hepsi de "ayetullah" olan Bürü
cirdi, Muhammed Tak! Hansari, Hüccet 
Kühkemeri ve Humeyni sayılabilir. isfa
han'da iken İngilizce öğrenmeye başla
yan Bihişti, medrese tahsili dışında Tah
ran Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'ni bi
tirdi. 1951'de Kum'a döndü; bir yandan 
Hakim Nizarni Medresesi'nde hocalık ya
parken öte yandan da ileri gelen alim
lerden Tabatabafnin yanında felsefe bil
gisini derinleştirmeye çalıştı. Ondan oku
duğu metinler arasında İbn Sina'nın eş 
Şifô., adlı eseriyle Sadreddin-i Şirazfnin 
el-Esfarü'l-erba ca'sı zikredilebilir . Yine 
Kum şehrinde din eğitim ve öğretimi ya
nında modern eğitim veren ve yabancı 
dil öğreten Din ü Daniş Lisesi'nde 1954'
teki kuruluşundan 1963'e kadar müdür
lük yaptı. 

Yeni yetişen nesle dini konuları mo
dern bir metotla anlatmaya önem veren 
Bihişti bu yıllarda yazarlık hayatına da 
başladı. Mekteb-i İsJam, Mekteb-i Te
şeyyuc ve Güttar-i Mah gibi o dönemin 
yüksek tirajlı dini dergilerine İslam'ın 
ışığında günün meseleleriyle ilgili ma
kaleler yazdı. Bilhassa faizsiz bankacılık 
üzerine yazdığı makale dikkatleri çekti. 
Bu sırada Kum medreselerindeki ders 
programlarının eksikliklerini gidermek 
maksadıyla kurulan Hakkani Medrese
si'nin yönetim kurulu üyeliğine getirildi. 

Bihişti siyasi faaliyetlerden çok kül
tür çalışmalarına ağırlık verdiğinden Hu
meyni'nin önderliğinde başlayan 1963 
hareketine görünürde katılınadıysa da 
her zaman onu destekledi. Hareketin 
bastırılışından sonra kurulan gizli ce
miyetlere danışmanlık yaptı. Humeyni 
1964'te sürgüne gönderilince onun gö
rüşlerini resmen temsil edenlerden biri 
oldu. Ertesi yıl Hamburg İslam Merke
zi'nin müdürlüğüne tayin edildi. Ham
burg'da iken Avrupa'da tahsil gören 
İranit müslüman talebelerin teşkilatlan
masına yardımcı oldu. 1969'da Necef Di
van-ı Ali başkanlığına getirildi. Devrim
den sonra birinci cumhurbaşkanlığı se
çimine adaylığını koyması beklenirken 
Ayetullah Humeyni tarafından din adam
larının cumhurbaşkanlığına seçilmesi ya
saklandığı için bu husus gerçekleşmedi. 
Ocak 1980'de Ebü'l-Hasan Beni Sadr 
cumhurbaşkanı seçildi. Fakat çok geç
meden, farklı bir fikir yapısına sahip ol
duğu için, Bihişti ve Hizb-i Cumhüri-i 
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İslami'deki arkadaşlarının amansız hü
cumuna uğradı. Haziran 1981'de cum
hurbaşkanlığından aziedilmesiyle sonuç
lanan çatışmalarda Beni Sadr'ıı:ı en bü
yük rakibi Bihişti olmuştur. 

Bihişti, 28 Haziran 1981 tarihinde Hizb-i 
Cumhüri-i İslami'nin Tahran'daki merke
zinde konuşma yaptığı sırada bir bom
banın patlaması sonucu yetmiş kişi ile 
birlikte öldü. 

Başlıca eserleri : Se Ma~ale (Reviş·i 
Berdtişt ez-Kur, an, Mes, ele·i Malikiyyet 

Şinaat Tahran 1360 hş. / 1981) ; CiMn
bini-i İslam (Cevad Bahüner'le birlikte. 
Tahran, ts., İngilizce tercümesi, Philosophy 
o{ Islam, New York 1987). Bihişti'nin çe
şitli konuşma ve konferanslarının me
tinleri zaman zaman İran basınında çık
maktadır. 
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• HAMİD ALGAR 

1 BİHİŞTİ AHMED SiNAN ÇELEBİ 1 

(ö. 917/1511-12 [?]) 

Divan edebiyatında 
ilk hamse sahibi olduğu ileri sürülen 

L 
şair ve tarihçi. 

_j 

Kaynaklarda doğum ve ölüm tarihleri 
hakkında kesin bilgi yoktur. V. L. Mema
ge yaklaşık 871'de ( 1466-67) doğduğu
nu kaydetmektedir. Aşıkpaşazade, istan
bul'un ilk subaşılarından Karışdıran Sü
leyman Bey'in oğlu olduğunu söylerken 
Sursalı Mehmed Tahir babasının tarih
çi Tursun Bey'in kayınbiraderi olduğunu 

ifade eder. Kaynakların çoğu asıl adının 
Sinan olduğunu bildirmekteyse de ll. Ba
yezid devrine ait bir in'amat defterine 
(bk. Erünsal, s. 308), ayrıca Sehi Bey ve 

Riyazfye göre asıl adı Ahmed'dir. İsmiy
le ilgili bu karışıklık Babinger'de de de
vam ederek onun Bihişti Sinan Çelebi'yi 
ayrı bir şahıs gibi ele almasına ve Ah
med Sinan Bihiştfnin babası olduğunu 
söylemesine sebep olmuştur. Bazı kay
naklar babasının Çorlu yakınlarındaki Ka
rışdıran köyünden olduğunu ileri sür
mektedir ; ancak bu husus isim benzer
liğinden veya Bihişti'nin, tarihinde ba
basından bahsederken onun Vize beyliği 
yaptığını belirtmesinden kaynaklanmak
tadır. Aslında "Karışdırari" bir lakap ve
ya aile ismi olmalıdır (bk. Ergun, s. 796). 

Bihişti küçük yaşta babasını kaybetti. 
daha sonra saraya intisap ederek ora
da yetişti. ll. Bayezid devrinde meşhur 
oldu ve uzun zaman padişahın hizme
tinde bulundu. Bir ara padişahın gözün
den düşünce hayatından endişe ederek 
iran'a kaçtı. Sehi'nin bildirdiğine göre 
Hüseyin Baykara'nın yanına sığındı ve 
orada Ali Şir Nevai ve Molla Cami ile ta
nışıp görüştü. Bir müddet sonra Hüse
yin Baykara'nın Bihiştfnin affedilmesi 
için bir elçi ve beraberinde çeşitli hedi
yeler göndermesi, bazı şair ve alimierin 
de mektuplar yollayarak ll. Bayezid nez
dinde yaptıkları teşebbüsler sonuç ver
di ve kendisinin ll. Bayezid'e takdim et
tiği "kerem" redifli kasidenin de tesiriy
le padişah tarafından affedildi. 

Bihişti bundan sonra eski mevkiini el
de etti ve padişahın yanında bulunarak 
onun çeşitli iltifatlarına mazhar oldu. 
Nitekim adı geçen in'amat defterinde 
Bihiştfye 909 yılında ( 1503) padişah ta
rafından in'amda bulunulduğu bildiril
mektedir. Bihişti bir ara sancak beyiliği 
yaptı. Ancak hayatının bu devresiyle il
gili herhangi bir bilgi bulunmamakta
dır. Bihişti'nin, tarihi kesin olarak bilin
memekle beraber XVI. yüzyılın başlarında 
vefat ettiğinde kaynakların hemen hep
si birleşmektedir. Menage onun tarihini 

Bihişti'nin 

Leyla uü 
Mecnün adlı 

mesnevisinin 
ilk sayfası 

(iÜ Ktp., 

TY, nr. 5591) 


