
BIANCHI, Thomas -Xavier 

de metinlerini de verir. Çok genişleterek 
Nauveau Guide de la canversatian en 
français et en turc adıyla yaptığı ikinci 
basımını'n (Paris 1852. XX+ 299 + 40 + 25 
sayfa) başına Türkçe'nin kısa bir grame
rini koyduktan başka 1 535 kapitülas
yonlarından başlayarak Türkiye ile Fran
sa arasındaki çeşitli siyasf-ticarf antlaş
malarınki ile birlikte Gülhane Hatt- ı Hü
mayunu'nun da metnini ilave eder. Türk
çe ve Fransızca · sı ile birlikte koyduğu 
bu metinler esere tarihi bir kaynak de
ğerini de kazandırmıştır. 

Bianchi kıymet verdiği ve Batılılar'ca 

öğrenilmesini kolaylaştırmak istediği 

Türkçe'nin bunlardan başka bir de gra
merini hazırlamıştır. Maliyetini artıraca
ğından Türkçe-Fransızca lugatının başı

na özet halinde dahi olsa bir gramer ka
yamadığını söyleyen Bianchi'nin Türk
çe gramerinin basılmak üzere bulundu
ğu, hatta kısaca muhteviyatı bile önce
den bildirilmişse de (JA, seri ll, Xl IFevrier 
18331. s. 190) eser basılamayıp müsved
de halinde kalmıştır (Barbier de Meynard, 
JA, seri VI, V IJanvier-Fevrier 18651, s. 179). 

Türkiye'de Yeni Yayınlar Üzerine Bibli
yografyalan. Gelecekteki yükselişi hak
kında iyimser duygular beslediği Türki
ye· de görülen yeniliklere yakın bir ilgi 
gösteren Bianchi bunları Batılı okuyu
cuya tanıtmak gayesiyle çeşitli yazılar 

kaleme almıştır. Bunların başında, Os
manlı Devleti'nin Avrupa'da olduğu gibi 
kendi idarf teşkilat tablosunu veren res
mf bir salname neşrine başlaması mü
nasebetiyle yazdıkları gelir. Hazırlanma
sı işiyle Ahmed Vefik Paşa'nın görevlen
dirildiği ilk salname çıkar çıkmaz bunu 
hakkında bir değerlendirme ile birlikte 
Fransızca'ya seri halinde tercüme ettik
ten ("Notice sur le premier Annuaire 
(Salname) imperial de l'Empire ottoman, 
publie a Constantinople po ur l' annee de 
l'hegire 1263 (1847)", JA, seri IV, X ISep
tembre 18471. s. 177-207; seri IV, XI IJan
vier I8481. s. 1-33; a.y., Avril-Mai, s. 293-
333) sonra başlı başına bir kitap şeklin
de şu adla basımını yapar: Le premier 
Annuaire imperial de l'Empire atta
man au tableau de J'etat palitique, ci
vii, militaire, juridiciaire, et adminis
tratif de la Turquie depuis l'introduc
tian des refarmes aperees dans ce pays 
par les sultans Mahmaud II et Abdul 
Medjid, actuellement regnant (Paris 
1848) Bianchi bununla kalmayıp sonra
ki yılların salnamelerini de ele alıp tahlil 
ve tanıtmasını yapmıştır ("Salname. An
nauaire imperial ottoman de 1267", JA, 
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seri IV, XVII IAvril-Mai 18511, s. 481-484 ; 
"Siilnamei: sene! biiı !uz altmych sekiz. 
Annuaire irnperial ottoman de l'annee 
1268", JA, seri IV, XX IAoüt-Septembre 
18521, s. 245-248) 

Bianchi Türkiye ve Mısır'daki yayın ha
yatını düzenli bir şekilde takip ettiği gibi 
bunlar üzerine ardarda bibliyografyalar 
da meydana getirmiştir. Bu konuda ilkin 
"Catalogue general. Des livres arabes, 
persans et turcs, imprimes en Egypte de
puis l'introduction de l'imprimerie dans 
ce pays" adlı mühim araştırmasında (JA, 
seri IV, ll IJuillet-Aoüt 1843 1. s. 24-61) da
ha önce Hammer ve Reinaud'nun ancak 
bir kısmının listesini verebildikleri Mı

sır'da Bulak matbaasında basılmış eser
lerin tam denecek bibliyografyasını or
taya koyar. Bundan sonra da devamlı 
takip edip lugatlarının yeni baskıları için 
malzeme olarak faydalandığı Geride-i 
Havadis'teki ilan ve haberlere dayana
rak 1859'dan 1863 yılı sonuna kadar çı
kan yayınlar hakkında bir bibliyografya 
serisi kurar ("Bibliographie Ottomane ou 
Notice des ouvrages publies dans les 
imprimeries turques de Constantinople, 
et en partie dans celles de Boulac, en 
Egypte, depuis les derniers mois de 1856 
jusqu'a ce moment", JA, seri V, XIII IJuin 
18591. s. 519-555; XIV IOctobre- Novembre 
18591, s. 287-298; seri V, XVI IOctobre-No
vembre 18601. s. 323-346; seri VI, ll IAoüt
Septembre 18631. s. 217-271). 

Bianchi'nin yeni basılan eserlerden sa
dece birinin veya birkaçının üzerinde dur
duğu bibliyografya yazıları da vardır ("Re
ceuil de Fetvas, ecrit en turk et en ara
be, par Hafız Muhammed ben Ahmed 
ben Elcheikh Moustafa Elkedousy, impri
me a Constantinople en 1822", JA, seri 
ı . liFevrier 18241. s. 171 , 184; Precis his
torique de la destruction du corps des 
janissaires par le sultan Mahmoud en 
1826. Traduit du turc par A P. Caussin 
de Perceval, Paris 1833", JA, seri ll, Xlll 
IFevrier 1834]. s. 156-170 (Esad Efendi'nin 
Fransızca'ya tercüme edilen Üss-i Za{er'i 

hakkında); "Notice sur quelques ouvra
ges parus a Constatinople", JA, seri IV, 
XX IAoüt-Septembre 18521. s. 245-250). 

Bianchi ayrıca kendisinin hacası olmuş 
Fransız şarkiyatçıları ile ilgili değerli bil
giler veren yazılar da yazmıştır ("Notice 
historique sur M. Ruffin", JA, seri I, VI 
IMai 18251. S. 283-297; Vll IAoüt 18251. s. 
90-104 ; "Necrologie. A.-J. Du Caurroy", 
JA, seri V. ll INovembre-Decembre 18531, 
S. 43-44) 

Onun üyesi bulunduğu Encümen-i Da
niş'i ele alan ve bu yeni kuruluş hakkın
daki görüşlerini belirten bir yazısına da 
ayrıca işaret edilmelidir ("Sur l'Academie 
nouvellement fonde a Constantinople", 
JA, seri lV, XX IJuillet 1852 1. s. 251-252) . 

Bianchi bütün bunlardan başka hac 
hakkında mühim bir eserin Fransızca'ya 
tercümesini de yapmıştır. Bu eser, Meh
med Edib b. Mehmed Derviş' in mena
sik denilen hac rehberleri literatüründe 
seçkin bir yeri olan ve 1779'da İstanbul'
dan Mekke'ye yaptığı hac yolculuğu ile 
hac farfzasının erkanını anlattığı Neh
cetü '1-menazil adlı, 1817' deki ilk baskı
sından sonra otuz üç sene içinde tekrar 
üç baskısı daha ortaya konulmuş kita
bıdır: İtineraire de Canstantinaple d la 
Mecque, traductian de J'auvrage turc: 
Kitab Menasik el-Hadj (Paris 1826) 

Memleketimizde Bianchi hakkında bi
linenler birbirinin tekran birkaç ansik
lopedi maddesinde söylenenlerden iba
rettir. Türk Ansiklapedisi'nin "Bianchi" 
maddesindeki yetersiz ve kısmen yan
lış bilgiler (1953, VI, 323-324) daha sonra 
başka ansiklopediler tarafından bunla
ra başka yeni yanlışlar daha eklenerek 
tekrarlanmıştır. Encümen-i Daniş azalı
ğı dolayısıyla Mahmud Cevad'ın Maarif-i 
Umilmiyye Nezareti Tarihçe-i Teşki
lôtı ve İcraatı'ndaki (İstanbul 1338, s. 
56) not ise La Grande Encyclapedie'
deki "Bianchi" maddesinin alelade bir 
özeti olmaktan öteye geçmez. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Maddede verilen bilgilerin büyük kısmı dağ· 
rudan doğruya Bianchi'nin eserlerinden, ayrıca 
Journal Asiatique'teki kayıtlardan çıkarılmıştır. 
Şu yazı l arı da onun hayatı hakkında toplu bil
giler sağlar: Ubicini. "Notice necrologique: 
Xavier-Bianchi", Reuue de /'Orient, nouvelle 
serie, nr. 16 (1864), s. 124-128; J. Mohl, "Rap
port annuel", JA, seri VI , IV (Juillet 1864). s. 13; 
Barbier de Meynard, "Notice sur la vie et !es 
travaux de M. X. Bianchi", JA, seri VI, V (Jan
vier- Fevrier 1865), s. 175-182 ; L. Leriche, "Bi
anchi (Thomas-Xavier)", Gr.E, VI, 577. 
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li! ÖMER FARUK AKÜN 

BİAT 
(~1) 

İslam devletinde idare edenle 
idare edilenler arasında yapılan, 

seçim veya bağlılık karakteri taşıyan 
sosyopolitik akid. 

_j 

Türkçe'de biat şeklinde kullanılan ke
limenin Arapça aslı bey'attır. Bey' at "sat
mak; satın almak" manasındaki bey' 
masdarına bağlı olarak "yöneticilik tevdi 



etmek, birinin yöneticiliğ i ni benimsemek" 
anlamında kullanılmıştır. Sosyopolitik bir 
akid olarak ise devlet başkanını seçme, 
belirleme ve İs lam hukuku çerçevesin
de ona bağlılık gösterme anlamına gel
mektedir. Genellikle Araplar yaptıkları 

ticari anlaşmaları teyit amacıyla el sıkış

nıayı adet haline getirdiklerinden idare 
edenle edilen arasında bir nevi anlaşma 
niteliği taşıyan devlet başkanı seçimi
ni de el sıkışma suretiyle belirlemişler 

ve aradaki benzerlikten dolayı buna da 
bey'at demişlerdir. Adeta devlet başka
nını belirleme akdinin taraflarından biri 
(halk) yönetilme hakkını öbürüne devret
rnek, diğeri de (devlet başkanı) hukuka 
riayet etmek suretiyle bunun karşılığını 
ödemek üzere anlaşmışlardır. 

Kur ' an-ı Kerim'de bey'at kelimesi geç
memekle birlikte bey' kökünden türe
yen mübayaa masdarının türevleri biat
laşma , getirdiği emir ve yasaklarda pey
gambere itaat arzetme ve bu konuda 
onunla ahidleşme anlamında kullanılmış

tır (mesela bk. el-Feth 48 / lO; el -Mümte
hine 60 / 12) Hadislerde ise bey' kökün
den türemiş birçok kelime hem sözlük 
anlamında hem de terim olarak kullanıl
mıştır (bk. Wensinck, Mu 'cem, "baye'a" 
md.). Hz. Peygamber'in önemli dinf-si
yası olaylar arefesinde veya İslamiyet'i 
kabul eden kimselerle ilk defa görüştü
ğünde biat aldığı bilinmektedir. Bu tü
rün örnekleri olarak Akabe biatları ve 
Bey' atürrıdvan zikredilebilir. 

Hz. Peygamber döneminde daha çok 
dinf hükümlere bağlı kalmak ve Resü
lullah'a itaat etmek anlamında kullanı 

lan biat, Hz. Ebü Bekir 'in halife seçilme
sinden itibaren sonraki kullanışiarına 

esas olacak siyası bir mahiyet kazanmış, 
bir devlet başkanını seçme yahut seçil
miş veya bu makama herhangi bir yol
la gelmiş devlet başkanına bağlı lık sun
ma anlamında kullanılmaya başlanmış
tır. Gerek dört halife döneminde görü
len, gerekse sonraki dönemlerde orta
ya çıkan uygulamalar bu kurumun teorik 
esaslarının belirlenmesinde önemli rol 
oynamıştır. 

Biatın Unsur ve Şartları . Devlet başkan
lığı makamı boşaldığında bu makama 
bir başkan seçmeyi veya iş başında bu
lunan başkana İslam hukuku çerçevesin
de bağlılık sunmayı amaç edinen biatın 
oluşması ve geçerli sayılması için gerek
li görülen unsur ve şartlarla konu ile il
gili diğer hükümler şöylece özetlenebi
lir : Biat akdinin unsurlarından birincisi, 

bir yanda halife, diğer yanda biat eden 
kimseler olmak üzere iki tarafın mev
cut olmasıdır. İslam hukukçuları devlet 
başkanında bulunması gereken şartlar 
üzerinde durmuşlar, bunlardan müslü
man ve adil olmak, beden ve ruh sağlı
ğına , ictihad derecesinde ilmf yeterliliğe 
sahip bulunmak, erkek olmak gibi şart
lar üzerinde görüş birliğine varmışlar, 

Kureyş kabilesine mensup ve zamanının 
en faziletiisi olma gibi şartlarda ise bir
birinden farklı görüşler ileri sürmüşler

dir. Bu şartlarda meydana gelecek her
hangi bir eksiklik, şartın esasla ilgili olup 
olmamasına göre farklı sonuçlar doğur

maktadır (bk. ANAYASA; iMAMET). Biat 
eden tarafta aranan genel şartlar ise 
müslüman ve hür olmak, temyiz gücü
ne sahip bulunmaktır. İslam hukukçula
rı müslüman olma şartını Mümtehine 
süresindeki (60/ 12) ayete, hürriyet şar
tını da Hz. Peygamber'in durumunu bil
meden biat aldığı bir köleyi statüsünü 
öğrendikten sonra iki köle karşılığında 
satın alarak azat etmesi ve bir daha hür 
olduğunu bilmediği hiç kimseden biat 
almaması şeklindeki uygulamasına (bk. 
İbn Mace, "Cihad", 41; Tirmizi, "Siyer", 36; 
Nesaf, "Bey'at", 21) dayandırmaktadırlar. 
Temyiz gücüne gelince, bazı hukukçular 
biat eden kimsenin diğer akidlerde ol
duğu gibi tam ehliyetli olmasını şart ko
şarken diğer bir kısmı Hz. Hasan, Hüse
yin, İbn Abbas, Abdullah b. Ca'fer ve Ab
dullah b. Zübeyr'in küçük yaşlarda Resü
lullah'a biat etmelerine bakarak sadece 
temyiz gücünün biat için yeterli olduğu
nu söylemişlerdir. 

Biatın geçerli olabilmesi için ona katıl
ması gerekli olan kimselerin sayısı hak
kında bir kişiden başlayarak şartlarını 
taşıyan herkese varıncaya kadar değişik 
görüşler iler i sürülmüştür. Bir, üç, beş 
gibi sın ı rlı sayıda kişinin yapacağ ı biatın 

yet erli olduğunu söyleyen İ slam alimleri 
Hulefa-yi Raşidfn dönemindeki bazı uy
gulamalara dayandıklarını ifade ediyar
Iarsa da onları böyle bir hükme götüren 
asıl amil, sonraki dönemlerde fiilen ve
rasete dayanan bazı saltanatları meşrü 
bir seçimle yapılmış gibi gösterme gay
reti olmalıdır. Çünkü dört halife döne
minde Medine'de bulunanların çoğunun 
biatlara katıldığı , ondan kaçınanların sa
yısının çok az olduğu bilinen bir husus
tur (bk. EHLÜ'l - HALve' l- AKD). 

İkinci unsur tarafların halife seçme ve 
seçilme konusundaki iradelerini ortaya 
koymaları yani irade beyanlarıdır. Biat 
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sırasında irade beyanının sözlü olması 
şart değildir. uygulamada bu beyan da
ha çok el sıkma şeklinde ortaya konmuş
tur. Burada önemli olan. rızayı bozan hal
lerin özellikle ikrah* ın bulunması duru
munda bu biatın geçerli ve ona dayanan 
hilafetin sahih olup olmadığıdır. İslam 
hukukçuları umumiyetle ikrah altındaki 
biatın geçerli olmadığını söylemektedir
ler. Gerek Hz. Peygamber gerekse dört 
halife zor kullanarak biat almamışlardır. 

İmam Malik cebir altında yaptırılan ye
minin ve dolayısıyla alınan biatın geçer
li olmadığını söylemiş, bu sebeple de çe
şitli baskılara maruz kalmıştır (İbn Hal
dün. ll. 609) Bununla birlikte daha son
ra ortaya çıkan fiilf durumlar sebebiy
le böyle bir biata dayanan hilafetin za
rureten geçerli olduğunu söyleyen hu
kukçular da olmuştur. Biat genellikle 
herhangi bir şart koşulmaksızın yapıl 

makla birlikte belirli durumlarda şart
lı olması da mümkündür. Nitekim Amr 
b. As'ın Hz. Peygamber'e aftalunması 
şartıyla biat ettiği rivayet edilmektedir 
(Müslim, " İman", 192; Ümmü Atıyye'nin 
yapmış olduğu şartlı biat için bk. BuharT, 
" AJ:ık&rrı", 49; N esai, "Bey'at", 18; Müslim, 
"Cena'iz", 33). 

Biat halifeye bizzat yapılabileceği gibi 
asil adına vekil, bir topluluk adına mü
messil tarafından da icra edilebilir. Hz. 
Peygamber, Bey'atürrıdvan'a katılama
yan Hz. Osman'a vekaleten kendi ken
dine musafaha yapmak suretiyle biat 
etmiştir (Tirmizi, "Men&Jp.b", 18) Aynı şe

kilde Dımad b. Sa'lebe, kabilesi Ezd-i Şe

nüe adına Hz. Peygamber'e biatta bu
lunmuştur (Müslim, "Cum'a", 46). Biatın 
mektupla yapılması da mümkündür. Ne
caşf Hz. Peygamber'e, Abdullah b. Ömer 
de Halife Abdülmelik'e (Buhari, "AJ:ıkam", 
43) biatla rı nı mektupla bildirmişlerdir. 

Öte yandan halif enin şahsen olduğu gi
bi bir temsilcisi vasıtasıyla biat alması 

da mümkündür. Nitekim Hz. Peygamber 
ensar kadınlarından biat almak üzere 
Hz. Ömer'i temsilci olarak tayin etmiş
tir (Müsned, V, 85; VI, 409) 

Biatta önemli olan seçim veya bağlı

lık iradesinin belirtilmesidir. Bu sebeple 
biatın icrası için belli bir şekle uymak 
gerekli görülmemiştir. Hz. Peygamber 
ve dört halife zamanındaki uygulama 
genellikle el sıkışma şeklinde olmakla 
birlikte Resülullah ' ın başka şekillerde 

biat aldığı da vakidir. Nitekim cüzzamlı 
bir müslümandan sözlü olarak biat aldı

ğı (Müslim, "Selam", 126; İ bn Mace, "Tıb", 
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44), kadınlardan biat alırken de bir bez 
üzerinden musafaha yaptığı veya bir kap 
suya birlikte ellerini soktukları bilinmek
tedir (KurtubT, Te{sfr, XVIII, 71 ). Biat Hz. 
Peygamber ve dört halife döneminde 
mescidde herkesin katılımına açık ola
rak düzenlenirdL ResOluilah döneminde 
biata iştirak eden kadınların ilk halife 
döneminden itibaren fiilen bu uygula
manın dışında kaldıkları görülmektedir. 

Biat akdinin yazı ve yeminle tevsiki 
tamamen sonraki dönemlerin ürünüdür. 
İlk defa Haccac'ın Halife Abdülmelik b. 
Mervan adına zorla aldığı biatları ye
minle tasdik ettirmeye ve yazılı olarak 
düzenlemeye başladığı bilinmektedir. 
Abbasner döneminde de veliahtlar için 
alınan biatlar ahidname veya fermanla 
tevsik edilir. halife ve akrabalarınca mü
hürlenerek veliahta verilir. gerektiğinde 
kasa, mescid veya Kabe gibi güvenli yer
lerde saklanırdı. Mesela HarOnürreşid'in 

oğulları için almış olduğu ahidname Ka
be' de saklanmıştı. 

Biat ferdi olarak yapılabileceği gibi 
toplu olarak da akdedilebilir. Hz. Pey
gamber hem· tek tek fertlerden (Müs
lim, "İman", 98; Nesiii, "Tatbil5:", 35), hem 
de topluca cemaatlerden (Buhari, "Ci
had", !lO; "Ahkam", 43; Müslim, "İmare", 
80; Nesai, "Tal,ırimü'd-dem", 14. "Bey'at", 
8, 17; Tirmizi, . "Siyer", 34) biat almıştır. 

Ayrıca biat şartlar gerektirdiğinde yeni
lenebilir (Buhari, "AJ:.ıkam", 44; Müslim, 
"Zekat", 108 ; Ebü Davüd, "Zekat", 27; İbn 
Mace, "CiMd", 41) 

Biat akdinin üçüncü unsuru ise akdin 
bir konusunun bulunmasıdır. Bu da ya 
hilafet makamının boşalması halinde 
yeni bir halife seçmek veya iş başındaki 
halifeye bağlılık sunmaktır. 

Biatın Çeşitleri. Biat icra ettiği fonksi
yona göre ikiye ayrılmaktadır. Birincisi, 
ehlü'l-hal ve'l-akdin gerekli şartlara sa
hip bir kimseyi devlet başkanı olarak be
lirledikleri seçim biatıdır (bey'atü'l-in'ikad). 
Sınırlı sayıda kimselerin katılması sebe
biyle buna "bey'atü'l-hassa" da denil
mektedir. Hz. Peygamber'in ölümünden 
sonra EbO Bekir'in halife olarak seçil
mesi için yapılan biat bu türdendir. Ba
zılarına göre bu biat Beni Saide toplan
tısındaki biattır; bazılarına göre ise Be
nT Saide'de EbO Bekir'in sadece adaylığı 
kesinleşmiş, seçim ertesi gün mescidde 
yapılmıştır. Dolayısıyla mesciddeki biat 
seçim biatıdır. Bu biatta aynı zamanda 
bağlılık anlamı da vardır. İkincisi , seçim 
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veya başka bir yolla devlet başkanlığını 
elde etmiş bulunan kimseye bağlılık sun
mak için yapılan biattır (bey'atü 't-taa). 
Çok sayıda kimsenin katılmasından do-

. layı buna "bey'atü'l -amme" de denilmiş
tir. Hilafetin zorla ele geçirilmesi duru
munda halkın yapmış olduğu biat bu 
gruba girer. Halifenin veliaht tayin et
me (istihlaf) yoluyla belirlenmesi duru
munda ise yapılan biatın hangi gruba 
girdiği hususu tartışmalıdır. Bazı hukuk
çulara göre yalnızca veliaht tayin etme 
devlet başkanı olmak için yeterli değil
dir; ayrıca ehlü'l-hal ve'l-akd tarafın
dan biat edilmesi de gerekir (EbO Ya'la, 
s. 25). Bu durumda çağdaş bazı hukuk
çuların belirttiği gibi veliaht tayini bir 
aday göstermedir (SenhOrT, s. 150); baş
kan olmayı sağlayan asıl unsur biattır. 
Bu açıdan bakıldığı takdirde söz konu
su biat bir seçim biatıdır. Emeviler ve 
Abbasiler döneminde de istihlaf usulü 
böyle anlaşılmış ve önceki halifenin veli
aht tayin edip biat aldığı kimse, hilafet 
makamına geçtikten sonra meşru bir ha
life olabilmek için tekrar biat alma ge
reğini hissetmiştir. Maverdi'nin de için
de bulunduğu diğer bir grup hukukçu
ya göre ise halifenin kendi çocuğu veya 
babası dışındaki veliaht tayinleri biata ih
tiyaç göstermeksizin halife olmak için ye
terlidir (el-Ahkamü 's-sultaniyye, s. ll) 
Dolayısıyla böyle bir halifeye yapılan bi
at sadece bir bağlılık biatıdır. Hz. Ömer 
ve Osman'a göreve başlarken yapılan 
biat bu türdendir. 

Devlet başkanının seçimle belirlendiği 
durumlarda seçim biatını umumiyetle 
geniş kitlelerin zaman içerisinde yap
tıkları bağlılık biatı takip etmektedir. 

Biatın Sonuçları. Hukuki yönü itibariy
le alım satım, vekalet ve hibe gibi çeşit
li akidlere benzetnmesine rağmen as
lında kendisine has sosyopolitik bir akid 
olan biat, gerekli şartları taşıyan bütün 
müslümanlar için vaciptir. Ayrıca gerçek
leştirilmiş sahih bir biat akdine vefanın 
hükmü de budur. Bu hususun Kur'an'
daki delili şu ayettir: "Ey Peygamber! 
Sana biat edenler aslında Allah' a biat 
etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elleri
nin üzerindedir. Şu halde biatından dö
nen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a 
verdiği ahde vefa gösterene ise O büyük 
bir ecir verecektir" (el-Feth 48 / 10). Bu 
ayette belirtildiği üzere Hz. Muhammed 
ile ashabı büyük bir tehlike ile karşı kar
şıya bulundukları bir sırada İslam inan
cını ve müslümanların varlığını korumak 

üzere biatlaşmışlar ve ne pahasına olur
sa olsun bundan caymayacaklarına kesin 
SÖZ vermişlerdir (bk. BEY'ATÜRRIDVAN). 

Benzer nitelikler taşıyan ; müslümanla
rın dini ve dünyevT işlerini idare edecek 
bir otoriteyi seçmek ve ona bağlılık sö
zü vermek anlamına gelen biatlar ise 
daha sonra Hz. Peygamber'in halifele
riyle ashap arasında akdedilmiştir. Bia
tın vacip olduğunu ifade eden hadisle
rin birinde meşrO bir devlet başkanına 
bağlılığı olmadan dünyadan ayrılan kişi
nin İslam dışı sayılan bir ölümle hayata 
veda etme durumuna düştüğü ifade edil
miştir (Müslim. "İmare" , 58; diğer hadis
ler için bk. BuharT. "Enbiya'", 50; Müslim, 
"İmare ", 44, 46; İbn Mace, "Fiten", 9). Çe
şitli hadis metinlerinden ve Asr-ı saa
det'le Hulefa-yi Raşidin dönemi uygula
malarından anlaşılacağı üzere biatta as
lolan meşrO devlet başkanını tanımak, 
kendini ona bağlı hissetmek ve bu hissi 
hayatının sonuna kadar korumaktır. Bu
na göre milletin her ferdinin devlet baş
kanı ile musafaha ederek veya başka bir 
şekilde biata fiilen katılması şart değil
dir. 

Biatın hem biat eden hem de edilen 
kimse için doğurduğu hukuki sonuçlar 
çeşitli durumlara göre farklılık göster
mektedir. Halife üzerine aldığı görevi 
yürüttüğü ve İslam hukukunun çizdiği 
yoldan ayrılmadığı sürece biat edenle
rin ahidlerinden dönmeleri mümkün de
ğildir. Buna göre biat bunlar için bağ
layıcı (lazım) bir akiddir. Nitekim bütün 
baskılara rağmen EmevT halifelerine biat 
etmekten kaçınan bazı kimseler bu tu
tumlarını daha önce Abdullah b. Zübeyr' e 
yapmış oldukları biatın kendilerini bağ
layıcı olmasıyla açıklamışlardır. Hukuk 
çizgisinin dışına çıkmayan (adil) halifeye 
yapılan biattan dönme ve silahla karşı 

çıkma isyan suçunu oluşturur (bk. BAGY). 

Fakihlerin büyük çoğunluğu hukuk çiz
gisinin dışına çıkan (fasık) halifeye yapı
lan biatın bağlayıcı niteliğini kaybettiği 
ve onun değiştirilmesinin gerektiği gö
rüşündedir. Ancak fitneye yol açacağı en
dişesiyle silahla değiştirilmesini caiz gör
mezler. Onları bu konuda tereddüde sev
keden arnillerden biri. İslam tarihinin 
ilk dönemlerindeki dini- siyasi ihtilafla
rın müslümanları bölmesi ve çok kan dö
külmesine yol açması diğeri de kendi 
dönemlerindeki yöneticilerin baskıları 

olmalıdır. İslam bilginleri hukuk çizgisi
nin dışına çıkan devlet adamlarıyla fi
ilen mücadele edememişlerse de onla-



rın meşruiyetlerini yitirdiklerini söyleye
bilmişler ve bu yolla idare edenle edilen
leri uyarma görevlerini yerine getirmiş
lerdir. 

Aynı anda iki halifeye biat edilmesi 
hilafetin tekliği prensibini bozacağı için 
ilk dönem İslam hukukçuları tarafından 
kabul edilmemiştir. Onlar bu konuda Hz. 
Peygamber'in, "İki halifeye birden biat 
edilmişse sonrakini öldürün" (Müslim. 
"İm&re", 61) hadisine ve BeniSaide top
lantısında ensarın, "Bizden bir emir, siz
den bir emir olsun" teklifini Hz. Ebü Be
kir'in, "Emirler bizden, vezirler sizden" 
diye reddetmesi vakıasına dayanmakta
dırlar. Mu'tezile mensupları ile diğer ba
zı alimler ise Hz. Ali ile Muaviye'nin aynı 
zamanda halife olduklarını öne sürerek 
iki halifeye biatı kabul etmektedirler. 
Endülüs Emevf Devleti'ne meşruiyet ka
zandırmak isteyen sonraki dönem alim
leri Endülüs'ün konumuna uygun bir is
tisna getirmek mecburiyetini hissetmiş
ler ve aralarında deniz bulunması şar
tıyla iki halifenin, dolayısıyla iki islam 
devletinin olabileceğini kabul etmişler
dir. Bu görüş tabiatıyla Mısır'daki Fatı
mf hilafetini meşruiyet sınırları dışında 
bırakmaktadır. ZeydHer de başlangıçta 
aynı anda iki halifenin gayri meşrü ol
duğunu söylerken Yemen ve Maveraün
nehir'de iki ayrı Zeydf imarnın ortaya çık
ması karşısında iki halifenin meşrülu
ğunu benimsemişlerdir. Bütün bu farklı 
görüşlerin, hukukçuların bunları ortaya 
koyarken dayandıkları teorik esasları 

içinde bulundukları sosyal ve siyasi or
tamın etkisiyle farklı yorumlamış olma
larından kaynaklandığını söylemek müm
kündür. Çağdaş Mısırlı hukukçu Abdür
rezzak Ahmed es- Senhüri ise hilafeti 
sahih ve nakıs olmak üzere ikiye ayır
makta. iki halifenin ancak nakıs hilafet 
düzeninde olabileceğini. sahih hilafet 
esasen bütün ümmetin ehlü'l-hal ve'l
akdinin iştirakiyle gerçekleşeceğinden 

aynı anda iki halifenin hukuken ve fiilen 
mümkün olamayacağını söylemektedir 
(Fıkhü 'l·l]ila{e, s. 136, 177; ayrıca bk. iMA
MET). 

İslam Tarihinde Biat. Hz. Peygamber'in 
Akabe 'de aldığı ilk biattan sonra yeni 
müslüman olanlardan Allah'a ortak koş
mamak, ölünceye kadar cihad etmek, 
haktan ayrılmamak, hırsızlık yapmamak, 
zina etmemek. çocukları öldürmemek. 
Peygamber'e karşı gelmernek gibi is
lam'ın çeşitli hükümleri üzerine ve önem
li siyasi oı~rar arefesinde biat aldığı bi-

linmektedir (bk. el-Mümtehine 60 / ı 2; 
Wensinck. Mu 'cem, "baye' a" md.; a.mlf .. 
Miftal}.u künüzi's-sünne, "bey'at" md.). Hu
lefa-yi Raşidfn döneminde halife daima 
bir biatla vazifeye başlamıştır. Ernevf
ler 'den itibaren islam devletlerinde de 
halifenin değişimi sırasında biat daima 
başvurulan bir prosedür olmuştur. An
cak gerek Emevfler'de gerekse sonraki 
devirlerde biatın seçimden çok bağlılık 
sunma fonksiyonu göze çarpar. Çünkü 
bu dönemlerde halife çoğunlukla veliaht 
tayin etme yoluyla belirlenmiştir. Bu şe
kilde belirlenen halifeterin aynı aileden 
olmasına özen gösterilmesiyle de hilafet 
verasetle intikal eder bir hale gelmiştir. 

İlk dönemlerde veliaht için biat alınır
ken halifede bulunması gereken şartla
rın veliahtta da arandığı , bu şartları ta
şımayanlar adına biat istenınediği veya 
şartlı biat yoluna başvurulduğu görülür. 
Nitekim Emevf Halifesi Yezfd b. Abdül
melik, yaşı küçük olduğu için doğrudan 
veliaht tayin edemediği oğlu Velfd'i veli
aht seçmesi şartıyla kardeşi Hişam için 
biat almıştır. Ancak daha sonra buna 
dikkat edilmemiş ve çoçuklar için dahi 
biat alınmıştır. Abbasf Halifesi Emin ve
liaht seçilip kendisi için biat alındığında 
henüz beş yaşındaydı. Genelde tek bir 
kişi veliaht tayin edilmekle birlikte sıra
lı olarak birkaç kişinin tayin edildiği de 
olurdu. Nitekim Harünürreşfd. oğulları 

Emin ile Me'mün'u ardarda halife olmak 
üzere veliaht tayin etmiş, diğer oğlu Ka
sım'ın veliahtlığını ise Me'mün'un tasvi
bine bırakmıştır. 

Emevfler ve AbbasHer döneminde bi
at merasimine çeşitli bölge ve kabilete
rin temsilcileri başta olmak üzere çok 
sayıda kimsenin katıldığı tarihi kaynak
larda belirtilmektedir. Özellikle siyasi 
problemierin fazla olduğu dönemlerde 
halifetere imkan nisbetinde çok kimse
nin biat etmesine özen gösterilmiştir. 

Abdullah b. Zübeyr'in bertaraf edilme
sinden sonra Küfe'de Abdülmelik b. Mer
van'a yapılan biat merasimine temsilci
leri vasıtasıyla katılan kabileler kaynak
larda teker teker sayılmaktadır {Tyan, I, 
336) . Genellikle biata ilk önce devlet bü
yükleri başlar, onları hiyerarşik sıraya 

göre diğer makam sahipleri takip eder
di. AbbasHer'deki biat merasimlerinde 
protokolün başında vezirler. askerler. 
serdarlar ve Bağdat kadıları getirdi. Si
vil halktan da ulema ve ileri gelenler ha
zır bulunurdu. Bu merasimterin çoğun
da ordu katibi biat edenlerin yemin tö-
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renlerini düzenler ve herkesi ismen da
vet ederek yemin verdirirdi. Biat mera
siminin tamamlanmasından sonra halife
ye birtakım lakaplar arzedilir, o da bun
lardan birini seçerdi. Merkezde biat alan 
halife diğer bölge emir ve vezirlerine ya
zı gönderip kendi adına biat almalarını . 
bildirirdi. Aynı şey veliahtlık için de söz 
konusu idi. 

Biat usulü her zaman ve her yerde ay
nı olmamış, bazan çok sade bir merasim
le yetinilirken bazan da debdebeli tören
ler düzenlenmiştir. Emevf ve Abbasf ha
lifelerinin resmi törenlerle biat alarak 
hilafet sarayiarına girdikleri tarih kay
naklarının incelenmesinden anlaşılmak: 
tadır. Endülüs Emevf Devleti'nde biat 
merasimlerinin önemli bir yer tuttuğu 
ve günlerce sürdüğü bilinmektedir. Fa
tımfler'de de biat uygulaması vardır. An
cak Fatımfler' de devlet başkanının se
çimle gelmesi söz konusu olmadığından · 
biat tamamen bağlılık anlamını taşımak
tadır. Tarihi seyir içinde biat törenleri 
sırasında teklif edilen yeminler esas iti
bariyle aynı olmakla birlikte kullanılan 
ifadeler ve teferruat bakımından farklı
lık arzetmiştir. Nitekim Haccac ' ın baş

lattığı yeminli biat merasimlerinde ye
mininden dönenin karısının boş, kölele
rinin azat. malının sadaka olacağı ve üze
rine hac terettüp edeceği belirtilmiştir. 
İlk önceleri birkaç kelimeden ibaret ve 
sözlü olan yeminler daha sonra yapılan 
birtakım değişiklik ve ilavelerle uzadık
ça uzamış ve yazılıp ezberlenmeye baş
lanmıştır. Öyle ki Mısır Abbasf Halifesi 
Hakim- Billah · a yapılan bi at yemininin 
sOreti dört sayfaya ulaşmıştı. Her şeyin 
şekil şartlarına bağlandığı Fatımfler dö
neminde de biat yazıları kompozisyon 
kaldelerine varıncaya kadar en ince ay
rıntılarıyla belirlenmişti. 

Biat merasimlerinde Emevfler döne
mininin başlangıcından itibaren "biat res
mi" veya "biat hakkı" uygulaması ile de 
karşılaşılmaktadır. Biat alan halifenin, 
başta askerler ve devlet ricali olmak üze
re çeşitli kesimlere ulüfe dağıtmasından 
ibaret olan bu uygulama AbbasHer'in son 
dönemlerinde askeri ayaklanmalara yol 
açacak kadar kontrol dışına çıkabilmiş
tir. Nitekim babası hiçbir şey bırakma
dığından biat resmi vererneyen Kaim
Biemrillah'a karşı isyan başlatılmış, an
cak Melik Celalüddevle'nin onun yerine 
3000 dinar gibi külliyetli bir miktar da
ğıtması üzerine fitne önlenebilmiştir. Yi
ne biatları için caize isteyerek Muktedir-
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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-


