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O FIKIR. Fıkıh alimleri atla ilgili özel 
hükümleri etinin yenip yenmeyeceği, ze
katı, ganimetteki payı ve at yarışı olmak 
üzere belli başlı dört konuda ele almış
lardır. 

1. Eti. Şafii ve Hanbeli mezhepleriyle 
Malikller'den gelen bir rivayete göre at 
etinin yenmesi mubahtır. Bu konuda Ca
bir b. Abdullah ' ın rivayet ettiği, "Resu
lullah Hayber günü ehll eşek etini ya
sak etm i ş, at etine izin vermiştir" (Bu
hari, ";;:':ebiı.'il:ı", 27; Müslim, "Şayd", 36, 
37, 38) mealindeki hadis delil olarak ka
bul edilmiştir. Hanefiler'den Ebu Yusuf 
ve Muhammed de bu görüşü benimse
mişlerdir. Hanefi mezhebinde tercih edi
len görüş ile Malikller'den gelen ikinci 
bir rivayete göre ise at etinin yenme
si tenzlhen mekruhtur. Hasan b. Ziyad 
Ebü Hanife'den at eti yemenin tahrimen 
rnekruh olduğu tarzında bir görüş riva
yet ettiği gibi İmam Malik'in bunun ha
ram olduğuna hükmettiği ve bazı MalT
ki alimierin bu hükmü benimsediği de 
belirtilmektedir. Sonuncu grubu teşkil 

eden fakihler bu konuda Halid b. Ve
lld'in rivayet ettiği, "Resulullah at. katır 
ve merkep eti yemeyi yasak etti" (İbn 
Mace, ";;:':eb&'ilı'', 14) hadisi ile "Sizin için 
atları, katırtan ve merkepleri binek ve 
süs hayvanı olarak yaratmıştır. Bilmedi
ğiniz daha nice şeyleri yaratır" (en-Nahl 
16/ 8)mealindeki ayetin çeşitli yorumla
rına dayanmışlar. akli delil olarak da 
askeri ve sivil hizmetler için kullanılan 
bu hayvanın kesim yoluyla telef edilme
sinin müslüman toplurnlara zarar vere
ceği hususunu zikretmişlerdir. Yine bun
lar, at etinin yenmesinin caiz olduğuna 
kaynak olarak gösterilen hadisteki ola
yın savaş sırasında cereyan ettiğine dik
kat çekerek bunun zaruret hali için ge
çerli olduğunu ileri sürmüşlerdir. At eti
nin yenmesini tasvip eden ve etmeyen 
bütün İslam alimlerine göre at necis 
hayvanlardan sayılınayıp içtiği suyun ar
tığı ve sütü temizdir. 

z. Zekatı . Hanefi mezhebinden Ebü Yu
suf ve Muhammed'in de aralarında bu
lunduğu alimierin çoğunluğuna göre ti
cari gaye ile beslenenler hariç at için ze
kat ödenmez. Çünkü Hz. Peygamber, 
"Müslümanın. atı ve kölesi için zekat 
vermesi gerekli değildir" (BuharT. "Ze
kat", 45, 46; Müslim, "Zekat", 8) demiş
tir. Ebü Hanife ise ticaret için yetiştiri
len atların yanı sıra üremesi için erkek 
dişi bir arada beslenen atlara da zekat 
düşeceği görüşündedir. Ticaret malla-
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rında olduğu gibi atların da değeri he
saplanarak 1 140 oranında zekat öde
nir. Ebu Hanife ile Züfer bu oran yerine 
sabit bir rakam olarak her at başına 1 
dinar veya 1 O dirhem ödenebileceğini 

de belirtmişlerdir. 

3. Ganimetteki Payı. Fakihlerin çoğun
luğu ganimet paylaştırılırken bir hisse 
kendisine. iki hisse de atma olmak üze
re süvariye üç hisse verileceği görüşünü 
benimsemiştir. Başta Ömer b. Abdüla
zlz. Süfyan es-Sevrl, Leys b. Sa'd ve İbn 
Slrln olmak üzere birçok fakih bu görüş
leri için Hz. Peygamber' in Hayber' deki 
uygulaması ile ilgili olarak Abdullah b. 
Ömer'in r ivayet ettiği, "ResOluilah ga
nimet taksiminde at için iki pay, sahi
bi için bir pay ayırdı" (Buhar!, "Cih&d", 

51 ; Müslim. "Cih&d", 57) hadisini esas 
almışlardır. Ebü Hanife ise Hz. Peygam
ber'in Hayber'de Hudeybiyeli süvarilere 
iki hisse. piyadelere bir hisse verdiğini 
bildiren rivayeti esas alarak (Ebü Davud, 
"Cilıad", 155) atın payının bir hisse ola
cağını ileri sürmüştür. öte yandan Ebu 
Yusuf' un dışındaki Hanefiler, Malikfler 
ve Şafifler savarinin ancak bir atma pay 
ayrılacağını söylerken Ebü Yüsuf ile 
Hanbeli alimler gazinin iki atı varsa her 
ikisi için de ayrı ayrı pay verileceğini sa
vunmuşlardır. Bir askerin en çok iki at 
kullanabileceği kabul edildiğinden iki
den fazla olan atları için pay ödenmez. 
Evzai'nin rivayetine göre Hz. Peygam
ber çok atı olanların yalnız iki atı için 
pay vermekteydi (İbn Kudame, VIJI , 407. 
408) 

4. At Yarışı. Ortaya herhangi bir bedel 
konmaksızın atlar arasında yarış düzen
lemenin caiz olduğu konusunda fıkıh 

alimleri görüş birliği etmişlerdir. Yarışı 
kazanan tarafa ödenecek bir bedel söz 
konusu olduğunda eğer bu bedeli dev
let başkanı veya onun temsilcisi duru
mundaki bir yetkili ortaya koyarsa yine 
caiz görülmüştür. Çünkü yarış düzenle
menin esas gayesi atların formunu ko
ruyarak cihad için verimliliklerini en üst 
düzeyde tutmaktır. Cihad hareketinin 
en yetkili ve sorumlu kişisi de devlet 
başkanıdır. O halde onun bir yarışı da
ha özendirici hale getirmek için ortaya 
ödül koyması caizdir. Kazanan tarafa ve
rilmek üzere yarışa katılan her iki tara
fın ortaya bir bedel koyması ise kumar 
telakki edildiğinden meşru görülmemiş

tir. Bazı fakihler iki taraftan yalnızca bi
rinin veya üçüncü bir şahsın ortaya be
del koymasının meşru olduğunu söyle
mişlerdir (bk. MÜSABAKA). 

BİBLİYOGRAFYA : 

fVIüsned, ll, 2, 62, 72, 242, 249, 254, 256, 
425, 474; Darimi. "Cihil.d", 36; Buhari. "Ci
had", 51, 56, "Zekat", 45, 46, "?:eba'ilı'', 27; 
Müslim. "Cihad", 57, "Zekat", 8, "Şayd", 36· 
38; İbn M'ice. "Cihil.d", 44, "?:eba'il:ı'', 14; Ebü 
Davüd, "Cihil.d", 60, 143, 144, 155; Tirmizi. 
"Cihad", 22, "Zekat", 8, "Siyer", 6; Nesai, 
"l)ayl", 14, 17, "Zekat", 16, "Şayd", 29, 30; 
Şafii. el·Üm, N , 147; el·Fetava 'l·Hindiyye, Bu· 
lak 1310, ı, 178; Kadihan. Fetava (ei-Fetava 'J
Hindiyye içinde). ı, 249; Kasani. Beda' t , V, 
38, 39; İbn Rüşd, Bidayetü'l·müctehid, Kahire, 
ts . (e1-Mektebetü't-Ticariyyetü'l -kübra}, ı , 402; 
İbn Kudame, el·fVIugnf (Herras), ll, 620, 621; 
Vlll, 407, 408, 591, 651, 652, 659, 660; ibnü"J
Hümam, Fethu 'l·kadfr, Kahire 1389 j 1970, ll, 
183; Şirbini, fVIugni'l·muf:ıtac, Kahire 1958-
Dım aşk, ts . (Darü 'I-Fikr}, IV, 298; Derdir, eş· 

Şerhu'l·kebfr (Düsüki , Haşiye 'ale 'ş -Şerhi'/-ke
bir içinde). Kahire 1303, ll, 117; Şevkani, Ney· 
lü 'l·evtar, VIII, 125·127; İbn Abidin, Reddü'l· 
muhtar, 1, 150; ll, 19; lll, 234; V, 257, 258, 
479; Salih ei-Ezheri. Ceuahirü 'l·iklfl, Beyrut, 
ts. (Darü'I-Ma'rife}. ı , 10; II, 256; Yusuf ei-Kar
davi, Fılchu'z·zekat, Beyrut 1379/1963, 1, 222· 
232; "l)ayl", Mv.F, XX, 191·193; "Et'ime", a.e., 
V, 138·139; "Et'ime", fVIu.Ff, XIV, 280, 283, 
284, 286. fAl liWll SALiM öoüT 

L 

ATA 

Türkçe'de 
"baba", "dede" ve "ced" manalarında 

kullanılan bir kelime. 

XI I. yüzyıldan itibaren Orta Asya'da 
Türk mutasawıfları arasında "şeyh, pir " 
ve "halife" manasında kullanılan kelime, 
"terbiye eden. edep öğreten, yol göste
ren; kendisine bağlananları kayıran ve 
koruyan şeyh" anlamına da gelmekte
dir. Türkler eskiden dini bir kutsiyet de 
izafe ettikleri menkıbevl şahsiyetlere, 

dervişlere, şeyhlere, ululara ve toplum 
içinde saygı kazanmış yaşlı kimselere 
at a veya bab (baba) unvanını verirlerdi. 
Korkut Ata, İrkı! Ata, Çoban Ata, Zengi 
Ata, Mansur Ata, Sahib Ata gibi şahıs
lar Türk dünyasında bu unvanı almış ün
lü kişilerdir. Oğuzlar da dedelerine "Oğuz 
atalar" diyorlardı. Onlardan kalan güzel 
sözlerin bir araya getirilmiş şekline de 
"Oğuzname" denilmektedir. Ecdadın çe
şitli tecrübeler sonunda varmış oldukla
rı hükümleri öğüt ve örneklemeler yo
luyla halka aktaran anonim nitelikteki 
özlü sözlerine "atasözü" tabir edildiği 

gibi yine onlardan kalan yadigara da 
"atadan veya atalardan kalma" denilir. 
Nitekim Fatih, ünlü Kanunnamesi'nin 
başlangıcında , "Bu kanunname atam ve 
dedem kanunudur ve benim dahi kanu
numdur" demiştir. 



Tasawuf cereyanının Türkler arasın
da yaygınlaşmasından sonra, bilhassa 
Babailer ve Bektaşller gibi bir kısım ta
rikat mensupları Anadolu'da ata yerine 
baba tabirini kullanmışlardır. XII. yüzyıl
da Anadolu Selçuklu Devleti'ne karşı si
yasi-dini bir hareket olarak ortaya çı

kan Babailik akımının kurucusu Baba il
yas ile meşhur müridi Baba İshak, yine 
Selçuklu devri mutasawıf şairlerinden 
Baba Hasan, Baba Ferec, Barak Baba 
hep bu unvanla tanınmışlardır. Ayrıca 

bir esnaf kuruluşu olan ahi birliklerinin 
başkanları (Ahi Baba) ile gemi reisierine 
de baba (Baba Oruç) denilmiştir. 

Ata kelimesi boy ve yer adı olarak da 
kullanılmıştır. Nitekim Orta Asya Türk 
topraklarında Evliya Ata, Adun Ata ve 
Alma Ata gibi yerleşim merkezleri bu
lunmaktadır. 

Genellikle ismin sonuna getirilerek kul
lanılan ata kelimesinin babada olduğu 
gibi özel isimlerin başına getirildiği de 
görülmektedir. Mesela Selçuklu şehza
delerinin talim ve terbiyesiyle ilgilenen 
ve onlar adına eyaJetleri idare eden as
keri valiler ata-bey (ata-beg) unvanıyla 

anılmış, ayrıca "hekim" manasma gelen 
ata - sagun şeklinde de kullanılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mus
tafa Kemal Paşa'ya da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından soyadı olarak 
Atatürk unvanı verilmiştir. 
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Hz. Ömer'in kurduğu divan teşkilatında 
feyden müslümanlara 

L 

yılda bir defa dağıtılan paraya, 
Emevi ve Abbasiler zamanında ise 
askerlerin maaşlarına verilen ad. 

_j 

Ata ve atıyye, "verme, verilen şey, ba
ğışlama, hibe ve ihsan" manalarında 

Arapça bir kelime olup atıyyenin çağulu 
ataya, atanın çağulu ise a'tıyyedir. Ata 
Kur'an-ı Kerim'de, "nimet, lutuf, ihsan 
ve bağış" anlamlarında beş yerde geç
mektedir (bk. Hud 11 / 108; el-isra 17/ 
20 [iki de fal; Sad 38/ 39; en-Nebe' 78 / 

36) . Bu tabir bir terim olarak ilk defa 
Hz. Ömer'in halifeliği zamanında kulla
nılmıştır. islam devletinin gelir kaynak
larını teşkil eden zekat ve ganimetierin 
beşte birinin (hums) kimlere dağıtılacağı 
Kur'an-ı Kerim'de (b k et-Tevbe 91 60; 
el-Enfal 8/ 41) açıkça belirtilmiştir. Bu
na karşılık, devlet gelirlerinin üçüncüsü
nü oluşturan ve gayri müslimlerden ba
rış zamanlarında alınan cizye, haraç ve 
ayrıca ticaret mallarının vergilerinden 
meydana gelen fey*in kimlere ve nasıl 
dağıtılacağı ise Hz. Ömer'in ictihadıyla 
tesbit edilmiştir. Gerçekleştirilen fetih
ler sonucu fey gelirlerinde büyük artış 
olması ve esasen ilk müslümanların bü
yük çoğunluğunun başka bir gelirinin 
bulunmaması sebebiyle, Hz. Ömer bun
ları müslümanlar arasında iki şekilde, 

biri her ay erzak (bk. RIZIK) adı altında 

yiyecek olarak diğeri ise yılda bir defa 
olmak üzere para şeklinde dağıtmayı uy
gun bulmuştur. Bunun için divan* teş
kilatı kuruldu ve bu teşkilat vasıtasıyla 
müslümanlara yılda bir defa verilen pa
raya ata veya atıyye denildi. 

Hz. ömer, ata verilecek kimselerin ad
larının, öncelikle Hz. Peygamber'in men
sup olduğu Kureyş kabilesinin Beni Ha
şim kolundan başlanmak suretiyle levh 
adı verilen geniş sayfalara yazılmasını 
emretti. Ata miktarları da farklı seviye
lerde tesbit edildi ve müslümanların is
lamiyet'i erken veya geç kabul etmele
riyle dine hizmetteki gayretleri ölçü ola
rak alındı. Bu hususta Hz. Ömer. "Ben, 
ResQiullah'a karşı savaşantarla ResQiul
lah'ın safında düşmaniara karşı sava
şanları bir tutmayacağım" diyordu. Kay
naklardaki farklı rivayetler bir yana, Hz. 
Ömer'in tesbit ettiği ata miktarları şu 
şekilde sıralanabilir: Hz. Peygamber'in 
hanımiarına onar bin, Bedir Gazvesi'ne 
katılanlara beşer bin, Mekke fethinden 
önce hicret edenlerle irtidad savaşların
dan itibaren fetihlere katılanlara üçer 
bin, muhacir ve ensarın çocukları ile Ka
disiye ve Yermük savaşiarına katılanla
ra ikişer bin; daha sonraki savaşlara ka
tılanlara biner, geriye kalanlara ise 300 
ile SOO dirhem arasında değişen mik
tarlarda yıllık olarak verilmiştir. Hz. Pey
gamber'in hanımları dışındaki kadınlar
dan en fazla miktarda ata tahsis edi
lenler. biner dirhem ile ilk muhacir ka
dınlardır. Diğer kadınlara ise 600, 400, 
300 ve 200 dirhem yıllık ödenmiştir. Ço
cuklara da sütten kesilmelerinden itiba
ren yüzer dirhem ata veriliyordu. Ancak 
çocukların bir an önce ataya hak kaza-
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nabilmeleri için bazı anneterin onları er
ken sütten kestiğini öğrenen Hz. Ömer 
önceki şartı kaldırdı ve çocuklara doğar 
doğmaz ata verilmeye başlanmasını em
retti. Mevali*ye de diğer müslümanlar 
gibi ata bağlanıyordu. Hz. ömer. mülki
yet hakları olmadığı ve malları sahiple
rine ait kabul edildiği için kölelere ata 
bağlamamıştır. Bu zümreden, yalnızca 
Bedir Gazvesi'ne katılmış olan üç köleye 
istisnai olarak üçer bin dirhem ata ve
rilmiştir. Hz. Ömer, hicret etmiş veya Al
lah yolunda cihada katılmış bütün müs
lümanlara, onların çocuklarına ve kadın
Iarına ata bağlamıştır. Ancak, başta be
deviler (a'rab) olmak üzere, çeşitli bölge
lerde yaşayan hicret etmemiş veya ciha
da katılmamış olanlarla onların çocuk
larına ve kadıniarına pay verilmemiştir. 

Atıyyelerin dağıtımı ve teslimiyle Me
dine ve çevresinde bizzat Hz. Ömer, di
ğer bölgelerde ise amil*leri meŞgul olu
yordu. Taşrada , bilhassa Suriye ve Irak 
bölgelerinde cünd adı verilen merkezler 
kurularak buralardaki askerler atıyye
lerini bağlı bulundukları merkezden al
mışlardır . Bölgedeki kabileleri iyi tanı

yan arif*, nakib • ve emin • gibi görev
liler, atıyyelerini sahiplerine teslim et
mek üzere evlerine kadar giderlerdi. Hz. 
Ömer. atıyyelerin teslimi sırasında ta
cirlerin zekatını içinden alırdı. Böylece 
tacirin görünen ve görünmeyen serveti
nin zekatı hesap edildikten sonra zekat 
borcunun atıyyeden kesilmesi yönüne gi
dildiği görülmektedir. Atıyyeyi de zeka
ta tabi tutarak ondan zekat alan ilk ha
life ise Muaviye'dir. 

Hz. Ömer'in fey gelirlerini atıyye şek
linde bütün müslümanlara dağıtması da
ha sonraki tarihlerde aynı şekilde devam 
etmemiştir. Müslümanların sayısının art
ması, mühtedilerin çoğalması, Emevi ve 
Abbasiler zamanında askeri usullerin de
ğişmesi ve askerliğin bir meslek haline 
gelmesi gibi sebepler yüzünden atıyye
ler yalnızca halifeterin tercih ettiği bazı 
kimselere verilir hale geldi. Bilhassa Ab
basfler zamanında Hz. Ali ve Hz. Abbas 
soyundan gelen bazı ailelere bir lutuf ol
mak üzere atıyye verilmeye devam edil
di. Bunun dışında ata, yalnızca askerliği 
meslek olarak seçenlere maaş olarak 
veriliyordu. Askerler divanlara yazılıyor 
ve kendilerine belirli bir ata tayin edili
yordu. Ayrıca Emeviler döneminde asker 
olanlar dışında mevaliye ata verilmemeye 
başlandı. Abbasiler zamanında ise atıy
yelerin ödenmesine merkezi bir sistem
le beytülmalin kontrolü altında devam 
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