
BiAT 

Billah'a karşı isyan eden askerlerden bir 
grup öldürülmüştür. 

Osmanlılar'da genellikle Hırka-i Saadet 
Dairesi'nde veziriazam ve şeyhülislamın 
biatıyla başlayan merasime Topkapı Sa
rayı'ndaki Babüssaade önünde devam 
edilirdi. Bu merasirnde de önce nakibü
leşraf biat eder. onu vezirler ve diğer 

devlet erkanı takip ederdi. Padişah Ba
büssaade önüne konan tahta oturur. biat 
edenler tahta yanaşır ve padişahın ete
ğini öperlerdi. ilmiyeye mensup kimse
lerin padişahın bizzat elini öperek veya 
sıkarak biat ettiklerinin örneklerine de 
rastlanmaktadır (bk. CÜLÜS). 

Medine. Şam, Bağdat, Kahire, Kurtu
ba, istanbul gibi değişik hilafet merkez
Ierinde biat müessesesi zaman içinde 
değişiklik arzetmiş, şekli bir merasim
den öte gitmese de bütün islam devlet
Ier inde uygulanmaya devam etmiştir. 
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D TASA VVUF. Biat tasawufta mürid 
adayının (talip. muhib) şeyheve onun ve
receği emirlere tam anlamıyla bağlı ka
Iacağına dair verdiği söz manasında kul
lanılır. Mübayaa, ahz-ı tarik, ahid. inti
sap, intima, telkin-i zikr. inabe ve el al
mak, ikrar vermek gibi ter imler de aynı 
anlama gelir. 

Mutasavvıflar ve tarikat ehli biatın 

Kur'an ve Sünnet'e dayandığı görüşün-

dedir ler. Kur'an-ı Kerim'de biata ve ta
şıdığı öneme işaret edilmişti r (b k. et-Tev
be 91 lll ; el-Feth 48 / 10; el-Mümtehine 
60/ 12) Hz. Peygamber'in islam·a girmek 
isteyen kişilerden. hicret ve cihad gibi 
önemli faaliyetlere karar verirken saha
bilerden. iyi ve temiz bir dini hayat ya
şamak isteyenlerden biat alması. tari
katlarda şeyh ile mürid adayları arasın
da akdedilen bir çeşit bağlılık yemini ka
bul edilen biat için örnek teşkil etmiştir 
( Şah Veliyyullah ed-Dihlevi , s. 38-40) 

Aralarında bazı önemsiz farklar bu
lunmakla beraber biatın şekli ve gayesi 
bütün tarikatlarda hemen hemen aynı
dır. Tarikata girmek isteyen mürid ada
yının intisaba ehil olup olmadığı araştı
rılır. Araştırmalar olumlu sonuç verirse 
talip bir deneme ve müridliğe hazırlık 
dönemi geçirir. Bu dönemde üç gün oruç 
tutar, boy abdesti alır. temizlenir. iki 
rek'at namaz kılar. istihare eder. Allah 
rızası için sadaka verir. Yatsı namazın
dan sonra şeyhin yanına giderek yüzü 
kıbleye gelecek şekilde huzurunda diz 
çöker (NecmeddTn-i Daye, s. 275 ; Risale-i 

Bahaiyye, s. 21 ı Şeyh tali be bütün geç
miş günahlarından tövbe ve istiğfar et
mesini söyler. Üzerinde kul hakkı varsa 
bunları ödeyeceğine veya helal ettirece
ğine dair ondan söz alır. Sonra şeyh sağ 
elini uzatıp müridle musafaha eder. Farz 
olsun nafile olsun bütün şer'i hükümle
ri yerine getireceğine. dinine ve ahlak 
esaslarına bağlı kalacağına dair ondan 
SÖZ alarak biat hakkındaki ayetleri okur 
(et-Tevbe 9/ ll I ; el-Feth 48/ 10; el-Müm
tehine 60 / 12). Talibe şeyhinin dostuna 
dost. düşmanına düşman olmasını. re
fahta ve sıkıntıda ona itaat etmesini. hiç
bir emrine karşı çıkmamasını tenbih ede
rek (AnkaravT, s. 34) kelime-i tevhidi üç 
defa okur. peşinden talip bunu tekrar 
eder. Şeyh. "Allah ' ı rab. islam'ı din. Mu
hammed'i peygamber. Kur'an'ı rehber, 
Kabe'yi kıble , efendimiz falan zatı (me
sela Abdülkadir-i Geylani) şeyh. mürebbi 
ve rehber olarak gönül hoşluğuyla ka
bul ettim" der (HarTrizade. ı . vr. 4•); ta
lip de bunu tekrarlar. Sonra ellerini kal
dırırlar. şeyh dua eder. mürid de "amin" 
der. Bu merasimden sonra talip mürid 
olarak ihvan arasına girer. sohbetlere 
katılır. Biat sırasında mürşidin talibe ver
diği öğütlere vasiyet (tavsiye) denir. 

Biat merasimine genellikle ağyar* alın
maz. Kadınların biatı musafaha yapıl

madan sözlü olarak yerine getirilir. Mev-



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). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ca'fer Seccadi, Ferheng, Tahran 1350 hş., 

s. 108; Sühreverdi, 'Auarifü'l·ma'ari{, Beyrut 
1966, s. 95; Necmeddin- i Daye, Mirşadü'l-'ibad, 
Tahran 1365 hş. , s. 275-280; Ankaravi. Minha
cü'l-fukara', Bulak 1256, s . 34 vd.; Kuşaşi, es· 
Simtü'l-mecfd fi telkini '? ·?ikr li-ehli ' t-teuhfd, 
Süleymaniye K tp. , Şehid Ali Paşa , nr. 1197 1 1 ; 
İsmail Hakkı Bursevi, Temamü 'l -feyz, Süleyma· 
niye Ktp., Halet Efendi, nr. 244, vr. 23'-25b; 
Şah Veliyyullah ed- Dihlevi, "el - Kavlü'l- cemil 
fi beyanı sera'i's-sebil", Şelcafetü'I-Hind, N 1 
3, New Delhi 1953, s . 38-40; Muhammed Meh
di er-Rewas. Merahilü 's-salilcfn, Kahire 1325, 
s. 83-88; Muhammed b. Abdullah el-Hani, el· 
Behcetü's·seniyye, İstanbul 1981, s. 39, 41; 
Mehmed Nüri Şemseddin en-Nakşibendi, Mif 
tahu'l -kulüb, İstanbul 1284, s. 8-10; HarirTza
de, Tibyan, ı, vr. 4 ' , 5' -7b ; GümüşhanevT, Ca

mi'u'l- uşül, İstanbul 1276, s. 61; Risale-i Ba
haiyye, İstanbul 1328, tür.yer.; Mehmed Ali Ay
nı, Tasauuuf Tarihi, İstanbul 1341, s. 222 ·226; 
El bir Nasrl Nadir, et-Tasaouufü'l-islamf, Beyrut 
1960, s. 33-34; Abdülbaki Gölpınarlı , Meuleuf 
Adab ve Erkanı, İstanbul 1963, s. 133; Faruk 
Hamade, "Vüfüdü'l - bey'a", Menahil, XXXII, 
Rabat 1985, s . 256 -285; XXXIII (1985), s . 320-
338; XXXN (1986), s. 216 -249. 

Iii ÜSMAN TüRER 
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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 . 

BİBLİYOGRAFY A : 

BA. Cevdet-Saray, nr. 2323; Cevdet-Dahili· 
ye, nr. 11.786; Doerfer, TMEN, ll, 379-382; Ra
sanen, Versuch, s. 75; Vasıf, Tarih (İ i gürel). s . 
228; Cevdet, Tarih, ll, 146-147; Uzunçarşılı , 

Osmanlı Tarihi, N 12, s. 157 ·158; Tarama Söz· 
lüğü, Ankara 1963-77, 1, 543; Derleme Sözlü
ğü, Ankara 1965, ll, 677-678; Erdoğan Merçil, 
Fars Atabegleri, Salgurlular, Ankara 1975, s . 
95, 99-105, 107-108; Barthold, islam Medeni
yeti, s. 69 ; TA, VI, 328; Cl. Huart. "Bibi", iA, ll, 
596·597; H. W. Duda, "Bibi", E/2 (Fr.). 1, 1232· 
1233. liJ ABDÜLKADiR ÖzcAN 

L 

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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