
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) 



ll. Bayezid devrinin sonlarında tamam
ladığını belirterek muhtemelen 917'de 
( 1511 -12) v~fat ettiğini ileri sürmekte
dir (Ef2 [İng . i. I. I 2 I O) İstanbul Kütüpha
neleri Türkçe Hamseler Kataloğu'nda 
vefat tarihi olarak gösterilen 977 ( 1569) 
yılı ise doğru değildir. 

Bihişti bazı gazellerinde Çağatay ve 
Azeri lehçelerine has birtakım özel söy
leyişlere de yer vermiş, Hüseyin Baykara 
ve Ali Şir Nevai ile temaslarda buluna
rak şiirde onlardan faydalanmıştır. He
rat ve civarındaki ilmi ve edebi çevre
lerden istifade etmiş, bu durum istan
bul'a döndükten sonra kaleme aldığı 

eserlerine de aksetmiştir. 

Eserleri. 1. Hamse. Bihişti, tezkirele
rin hemen hemen ittifakla bildirdikleri
ne göre muhtemelen Ali Şir Nevai'den 
ilham alarak divan edebiyatında ilk de
fa tam bir hamse tertip eden şairdir. 

Nitekim Hamse'sinin sonunda, "Dedim 
hele ben cevab-ı hamse 1 Demedi bu yol
da dahi kimse· beytiyle bu hususa işaret 
ettiğini Latifl haber vermektedir. Ham
se'de yer aldığı belirtilen mesneviler şun
lardır : Vamık u Azra, Yusuf u Züley
ha, Hüsn ü Nigar, Süheyl ü Nevba
har, Leyla vü Mecnun. Bunlardan yal
nız Leylô vü Mecnun bugün elde mev
cuttur. Bihişti bu eseri 912'de ( 1506) İs
tanbul'da tamamlamış ve eski itibarını 

elde etmek gayesiyle ll. Bayezid'e tak
dim etmiştir. Zaman zaman Çağatay 

Türkçesi özelliklerinin görüldüğü eser 
Cami'nin Leylô vü Mecnun'unun vezni 
olan "mef'ülü 1 mefaTiün 1 feOiün" kalı
bıyla yazılmıştır. Yirmi iki bölümden mey
dana gelen mesnevi 1195 beyittir. Bir 
nüshası istanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi'nde (TY, nr. 5591) bulunan Leyla vü 
Mecnun 'un bu nüshası üzerinde Rezzan 
İlter bir mezuniyet tezi hazırlamıştır (bk. 
bibl.) . 2. Tarih-i Bihişti. Osman Gazi'den 
başlayarak ll. Bayezid'e kadar gelen pa
dişahların tek tek ele alındığı eser sekiz 
bölümden ibarettir. Bunlardan ll. Baye
zid'e ayrılan bölümde bu padişah ile Cem 
Sultan arasındaki mücadele ele alınmak
ta ve daha sonra ll. Bayezid devrinin di
ğer olayları anlatılmaktadır. Eserin "Mu
harebe-i Bayezid ve Şehzade Cem" adı
nı taşıyan bölümü Babinger tarafından 
ayrı bir eser kabul edilerek Ahmed Si
nan Bihişti'ye nisbet edilmiştir. Yine Ba
binger eserin anılan bölüm dışında ka
lan kısmını Ahmed Sinan Bihişti'nin ba
bası olduğunu söylediği Bihişti Sinan Çe
lebi'ye izafe etmiştir (Babinger, s. 35. 49). 
Eserin bu bölümü Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi (Revan, nr. ı 270) ile British 
Museum'da (Add . 7869) bulunmaktadır. 

Babinger ve V. L. Menage'ın verdikleri 
bilgiye göre British Museum'da (Add . 24, 

955) eserin diğer bölümlerinden bir kıs
mının daha nüshası vardır (Babinger, s. 
50; Ef2 [İng.J. ı. 1210) Bihişti, tarihini Neş
ri'nin (ö. 1520 [?]) eserini esas alarak 
meydana getirmiştir. Tarihçiler, Bihişti'
nin eserinin bazı olaylar dışında Neşri 
tarihinin edebi bir üslupla kaleme alın
mış şekli olduğunda birleşmektedirler. 

Menage ise eserin idris-i Bitlisi'nin (ö. 

926 / 1520) Heşt Bihişt'ini takip ettiğini 
ve o derecede önemli bir kaynak olma
dığını belirtir. Eserin Fatih Sultan Meh
med 'in vefatma kadar olan kısmı üze
rinde Kazım Dilcimen tarafından bir me
zuniyet tezi hazırlanmıştır (İÜ Ed . Fak., 
Tarih bL, nr. 96) . 

Bunların dışında Bihişti'nin bir diva
nından bahsedilmekteyse de eser bu
güne kadar ele geçmemiştir. Şiirlerine 
çeşitli şiir mecmualarında rastlanmak
tadır. Sehi Bey, Bihişti'nin Nizarni'ye ait 
Farsça Ifamse'yi Türkçe'ye tercüme et
tiğini bildirmekteyse de bugün böyle bir 
eser mevcut değildir. Bu herhalde Bihiş
ti'nin kendi Hamse'si olmalıdır. 
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~ HASAN AKSOY 

BİHİŞTİ RAMAZAN EFENDi 
(ö. 9791 1571) 

Osmanlı alimi, mutasavvıf ve şair. 
L ~ 

Arapça kaynaklarda Ramazan b. Ab
dülmuhsin ei-Vizevi şeklinde zikredilen 
Bihişti, Vize'de doğduğu için "Vizevi" 
nisbesiyle anıldığı gibi tahsilinden son-

BiHiSTl RAMAZAN EFENDi 

ra Çorlu'ya yerleşip orada vaizlik yaptı
ğından "Çorlu Vaizi" veya "Çorlulu Vaiz" 
olarak da tanınır. Brockelmann nisbesi
ni :·el-Veziri" şeklinde kaydederse de 
(GAL Suppl., ı . 759) yanlıştır. Şiirlerinde , 

Bihişti mahlasını kullandığından bu şe
kilde tanınmış, fakat aynı mahlası kulla
nan diğer şairlerle karıştınlmaması için 
" Bihişti-i Vaiz", " Bihişti-i Sani", yeni ya
yınlarda ise daha çok Bihişti Ramazan 
Efendi diye anılmıştır. 

Bihişti tahsil için istanbul'a giderek 
Molla Sinan, Merhaba Çelebi ve Şeyhülis
lam Sadi Efendi gibi alimlerden ders 
okudu. Sadi Efendi'nin vefatından sonra 
devrin ünlü şeyhlerinden Merkez Efen
di'ye intisap ederek seyrü sütükünü onun 
yanında tamamladı ve hilafet aldı. Daha 
sonra istanbul'dan ayrılıp Çorlu'ya yer
leşti. Bir taraftan Ahmed Paşa Camii'n
de imam- hatiplik ve vaizlik yaparken 
diğer taraftan da zaviye haline getirdiği 
evinde tasawufi irşad faaliyetini sürdü
rüyor ve zaviyenin etrafında yaptırdığı 
hücrelerde barındırdığı talebelere de 
ders veriyordu. Nitekim değerli bir na
sir ve kuwetli bir şair olarak tanınan Za
rifi de kaynaklarda Bihişti'nin talebesi 
olarak anılmaktadır. Çorlu'da uzun yıl

lar bu hizmetlere devam eden Bihişti 

orada vefat etti ve Bihişti Zaviyesi ola
rak anılan evinin bahçesine gömüldü. 
Evliya Çelebi Çorlu'daki ziyaret yerleri 
arasında onun zaviyesini de sayar. 

Aşık Çelebi'nin Meşi1irQ 'ş·şuari1 adlı tezkiresindeki 
bir minvatürde Bihiştl Ramazan Efendi 
(Millet Ktp., Alt Em iri, nr. 772 , vr. 85b ) 
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