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BAB 
( yl:JI) 

Şia fırkalarının 
kendi mezhep büyükleri için 
kullandıkları dini unvan. 

_j 

Sözlükte "kapı; vesile; konu. bahis" gi
bi değişik anlamlara gelen bab kelime-. 
sinin bu farklı manalarından hareketle 
bir kitabın aynı cins konularının toplan
dığı fasıllarla Arapça'daki fiil çekim ka
lıplarının her birine de bab denmekte
dir. Mezhepler tarihinde ise dini- hiye
rarşik bir unvan olarak kullanılır. 

Şiiler, imarnın manevi nurunu akset
tirecek ve kendileriyle imam arasında ir
tibatı sağlayacak "kamil bir Şii'' nin ge
rekliliğine inandıklarından bab fikri baş
langıçtan itibaren bütün Şii grupları için
de mevcut olmuştur. "Ben ilim şehriyim, 
Ali ise o şehrin kapısıdır (bab)" anlamın
da Hz. Peygamber'e izafe edilen ve Şii 

muhitlerde fazlaca itibar gören hadisin 
(bk Aclüni. ı. 235-236). bab telakkisinin 
bu çevrelerde ortaya çıkmasında ve yay
gınlaşmasında büyük payı olduğu mu
hakkaktır. Konu, mehdi fikriyle bağlan
tılı olduğu gibi diğer semavi dinlerde 
mevcut "bin yıl inanışı" (milenium) ile de 
ilgili olabilir (Yeni Ahit, Vahiy, 20 / 1-7) 

İlk dönem Şia'sında imarnın en kıdem
li ve en yetkili talebeleri için kullanılan 
bab kelimesi, sonraları çeşitli Şia grup
larınca ayrıntılarda görüş ayrılıkları ol
makla birlikte genellikle "derun ile mü
nasebet sağlayan vasıta" şeklinde anla
şılmış ve böylece "gaybet"ten (on ikinci 
imarnın gizlenmesi) sonra, "imamla bu
luşan. onun yazılı ve sözlü emirlerini ala
rak kendisiyle ona inanıp bağlananlar 

arasında irtibatı sağlayan kişi" anlamı

nı kazanmıştır. Çoğunlukla babü'l-imam 
şeklinde kullanılan bu terim zamanla, 
" gelişi beklenen, gelmesi yakın olan ve 
Allah'ın ortaya çıkaracağı (men yüzhiru
hu'llah) önemli birinin habercisi" olarak 
da anlaşılmıştır. 260-328 (874-940) yıl

ları arasını kapsayan "gaybet-i suğra" 
döneminde bab kelimesi, sadece on ikin
ci imam ile Şiiler arasında irtibatı sağla
yan ve bir nevi sefirlik hizmeti gördük
lerine inanıldığı için "süfera-i erbaa· ve
ya "nüwab-ı erbaa" diye adlandırılan ki
şiler için kullanılmıştır. Ancak 328'de 
(940) başladığı kabul edilen "gaybet-i 
kübra" döneminden itibaren bab unva
nının kime verileceği hususu Şia grup-

ları arasında tartışma konusu olmuştur. 
Bab olarak kabul edilecek mezhep bü
yüğünün tesbitinde birbirinden farklı 

görüşlere sahip olsalar dahi, hemen hep
sinde "gaib ve muntazar bir imam" fik
ri bulunduğundan, bu dönemde bütün 
Şia kolları babı "beklenen gizli imama 
açılan kapı" manasında anlamıştır. 

Başlangıçta bab unvanıyla anılan Şia 
ileri gelenleri bu unvanı kendileri talep 
etmeyip öteki Şiiler'ce onlara tevcih edil
diği halde sonradan bazıları kendileri
nin bab olduğunu iddia etmiş ve bu un
vana talip olmuşlardır. Şia'nın müfrit 
kolları arasında, bab olduğu iddiasında 
bulunan ilk kişinin , temlsüh * ve hulül* 
inançlarını da Şia 'ya getirdiği bilinen Şel
megani (ö. 322/934) olduğu söylenirse 
de (bk ERE, Il , 300). Nusayriliğin kuru
cusu Muhammed b. Nusayr en-Nemirf
nin (ö 270 / 883) on birinci imam Hasan 
el-Askeri'nin babı olduğunu ileri sürdü
ğü bilinmektedir. O böyle bir iddia ile 
daha sonra doğacak Babilik fırkasına 
zemin hazırlamıştır. Nusayriler sonraki 
dönemlerde "üç sırlı harf" nazariyelerin
de, Ali ve Muhammed'den (Hz. Peygam
ber) sonra üçüncü sırada yer alan kişi 

olarak Selman-ı Farisi'yi bab kabul et
mişlerdir. 

İmamiyye Şiası içinde teşekkül etmiş 
fırkalardan olan Şeyhfliğe göre. imam
lar marifetullaha açılan bablardır. On
lardan sonra bu bilgi ve hakikatin mer
kezi, birer kamil Şii olan Ahmed el-Ah
sal ile Kazım Reşti'dir. Şeyhiliğin değişik 
bir şekli kabul edilebilecek olan Babilik 
fırkasının kurucusu Mirza Ali Muham
med ise daha değişik bir iddia ile ken
disinin bab olduğunu ve beklenen meh
diye açılan kapının da yine kendisi oldu
ğunu ileri sürmüştür. İsmailiyye'de bab 
dini hiyerarşide bir rütbedir. Bu terim. 
anlamı fazla net olmamakla birlikte Fa
tım! dönemi öncesinde de kullanılmış

tır. Fatımiler babı imamdan hemen son
ra gelen ve doğrudan ondan direktif 
alan kişi olarak anlıyordu. Nitekim on
lara göre bab, aldığı bu direktifleri da
vet hiyerarşisinde rütbe itibariyle ken
dinden sonra gelen hüccet*lere iletir
di. İsmailiyye içinde babın fonksiyonu ve 
statüsü hakkında bilgi veren bazı kay
naklar. davet mertebelerinin en üst rüt
besi olan "dai'd-duat" ile babın eşdeğer 
olduğunu kaydederler. DürzTiik'te ise bab 
terimi "el-ak.lü'l-külli" ile irtibatı sağla
yari dini otoriteyi ifade etmektedir. 
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Babailiğin menşei olan 
Babiliğin kurucusu 
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(bk. BAHAİLİK). 

_j 

ı 
BAB-ı All 

ı 

L 
(bk. BAınALi). 
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(bk. BABıALi). 
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(bk. DEFfERDAR). 
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(bk. BAB-ı MEŞİHAT). 
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BAB-ı HÜMAYUN 
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Topkapı Sarayı denilen 
Saray-ı Cedid'in dışarıya açılan 
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en büyük kapısı. 
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Fatih Sultan Mehmed İstanbul'un fet-
hinden hemen,sonra önce Beyazıt'ta Sa-
ray-ı Atik'i yaptırmış, bir müddet sonra 
da şehrin en doğudaki ucunda Saray-ı 
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