
leviler'de biat töreninde talibe tekbir ge
tirilerek sikke giydirilir; musafaha ya
pılmaz. Bununla beraber Mevlevflik'te 
de ilk zamanlarda musafaha bulundu
ğundan daha sonraki dönemlerde bu 
tarikatta da biat merasiminde musafa
ha yapmaya cevaz verilmiştir (Ankaravi, 
S. 34). 

Biat talibin şeyhine manevi bağlılık ve 
teslimiyetini simgeler ve bu yolla mürşi
din maneviyatından talibin kalbine akan 
feyiz onu psikolojik olarak yeniler. Ta
libin elinin üstünde şeyhin eli bulundu
ğu gibi şeyhin elinin üstünde tarikat pi
rinin eli bulunduğu ve tarikatın silsile
siyle bu durumun Hz. Peygamber'e ka
dar ulaştığı kabul edilir. Bu sebeple şey
hin eli aynı zamanda Hz. Peygamber'in, 
onun eli de "yedullah" sayılmış (bk el
Feth 48/ 10) ve bu anlayış "el ele, el Al
lah'a" deyimiyle ifade edilmiştir. 

Biat tam anlamıyla şeyhe bağlılık söz
leşmesi olduğundan biatı bozmanın ma
nevi sorumluluğu da ağırdır. 

Tasawufun ilk dönemlerinde safiler 
arasında yukarıda tasvir edildiği şekilde 
bir biat töreni uygulaması olmadığın
dan tasawufun kaynak niteliğindeki ilk 
eserlerinde bu konuya yer verilmemiş
tir. Sühreverdi"nin de işaret ettiği gibi 
bu dönemlerde hırka giyme töreni biat 
yerine geçiyordu ('Avarifü 'l -ma'arif, s. 
95). Biat uygulaması ise tarikatlar döne
minde yaygınlaşmıştır (bk. AHİD; HIRKA). 
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BİBERİYYE 

( ~...ı-::-:7 ) 

Nakşibendiyye'nin 

Halidiyye kolunun tesiri altında 
Tarsus çevresinde Halil Derelioğlu 

(ö. 1933) 
adlı birinin önderliğinde 

ortaya çıkıp kısa bir süre sonra 
ortadan kalkan tasawufi bir hareket 

(bk. HAı.iDİYYE). 

BİBİ 

Eski Türk devletlerinin bir kısmında 
yüksek rütbeli kadınların 

isimlerinin başında unvan olarak 
kullanılan bir kelime. 

ı 

_j 

_j 

Aslının Eski Türkçe bübi "hanım" ve
ya Farsça bive "dul kadın" olduğu ileri 
sürülen kelimenin, birçok dilde buluna
bilecek bir "lallwort" (çocuksu kelime) ol
ması da mümkün görülmektedir. Önce
leri Farsça'da "evin hanımı, sahibe" anla
mında kullanılmıştır. Mesela son Sasa
ni Hükümdan lll. Yezdicerd'in (632-651) 

kızı Şah Bana bu unvanı almış ve onun 
Tahran dolaylarındaki türbesi Bi'bi Şah 
Bana olarak ün kazanmıştır. Doğu Türk
çesi'nde soylu kadınlar için kullanıldığı 
gibi normal dilde "hanım. büyükanne" 
karşılığı olarak da kullanılmıştır. XII. yüz
yılın ünlü Selçuklu şairi Enveri"nin bir 
mısraında da geçen bi'bi, Xlll. yüzyıl bo
yunca Horasan'da yüksek rütbeli hanım
ların unvanı olmuştur. Salgurlu prenses
lerinden Bi'bi Salgem ile Bi'bi Terken bun
lardandır. Özellikle Harizmşahlar ve Ana
dolu Selçukluları saraylarında hizmet et
miş olan Bibi Müneccime Hatun bu un
vanla bilinmektedir. Onun oğlu olan el
Evamirü'l- 'ala 'iyye müellifi Hüseyin b. 
Muhammed b. Ali el-Ca'feri el-Rugadi, 
kendi adından çok İbn Bibi şeklinde an
nesine nisbetle şöhret bulmuştur. Aynı 
şekilde Şeyh Safi'nin iki hanımından bi
ri Bibi Fatıma, Timur'un zevcesi de Bi'bi 
Hanım'dır. Bi'bi Hanım'ın Semerkant'ta
ki cami ve medresesi de kendi adıyla 

anılmaktaydı. 

Hindistan'ın batısında Seylan adası kar
şısındaki Melibar'da hüküm süren Bibi 
Sultan bu unvanı taşıyan son kadınlar

dandır. Bfbi Sultan XIX. yüzyıl sonların
da İngiliz ve Portekiz baskılarına karşı 
Osmanlı Padişahı 1. Abdülhamid'den bir
kaç defa yardım istemiş, fakat zamanın 
ve durumun elverişsizliği yüzünden bu 
isteğine olumlu cevap verilememiştir. 

B]B] HANlM CAMii 

Bibi kelimesi Anadolu Türkçesi'nde 
"kadın, zevce, hala. büyükanne" mana
larına geldiği gibi günümüzde de Ana
dolu'nun birçok yerinde "hala, teyze, ni
ne", hatta "hindi " anlamlarında kullanıl

maktadır. iran'da Künbed -i Kabas'un 
16 mil batısında, Kurgan yolu ve nehri 
üzerindeki şehrin adı Bi'bi-Şirvan 'dır. 

Bi'bi kelimesi, 181 S'te bir ara moda 
olmuş bir çeşit küçük kadın şapkası için 
de kullanılmıştır . 
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BİBİ HANlM CAMii 

Orta Asya İslam mimarisinin 
Semerkant'taki en büyük ve en önemli 

eserlerinden biri. 
_j 

Timur'un son yıllarında inşaatıyla biz
zat ilgilenerek başşehri Semerkant'ta 
yaptırdığı devasa ölçülere sahip cami, 
buradaki diğer binalar arasında mOstes
na bir yer tutmakta ve onun kurmuş ol
duğu devletin gücü, büyüklüğü ve ihti
şamı kadar kendi şahsi gücünü de sem
bolize etmektedir. Adını, Timur'a "han 
damadı" anlamındaki küreken (gürkan) 
unvanının verilmesine sebep olan gözde 
eşi, Çağatay Hanı Kazan Halil Han'ın kı

zı Saray Melik Hanım'ın halk arasındaki 
lakabından alır. inşaatına 1399' da baş
lanan bina 1404 yılında büyük ölçüde 

Bibi Hanım 
Camii 
planı 
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