
ATEH 

kurmak gibi tamamen aleyhinde olan
lar ise geçersizdir. Kanuni temsilcileri
nin razı olmaları bu tür hukuki muame
leleri geçerli hale getirmez. Boşama da 
ma'tQhun tamarnen aleyhinde olan bir 
hukuki tasarruf olarak kabul edilmiş ve 
geçersiz sayılmıştır. Nitekim bir hadls-i 
şerifte, "Ma'tQhunki müstesna her ta
lak caizdir (geçerlidir)" buyrulmaktadır 

(Buhful, "Tal~", ll ; Tirmizi, "Talal.j.:", 15 ; 
İbn Mace, " Tal~", 15). Ma'tQhun alım 
satım. kira. şirket gibi lehte ve aleyhte 
olması muht~mel tasarrufları ise ancak 
kanuni temsilcilerinin rızasıyla geçerli
dir. Bu rıza ya önceden izin veya sonra
dan idizet* ş1eklinde belirtilir. Ma'tQhun 
fiili tasarrufları geçerlidir. Buna göre sa
hipsiz bir mala el koyan ma'tQh, ihraz 
yoluyla bunun mülkiyetini kazanacağı gi
bi başkalarının maliarına gasp ve itlaf 
gibi haksız fiillerle zarar vermesi duru
munda da bunları tazmin etmek zorun
dadır. 

ibadetler konusunda ise genellikle be
nimsenen görüşe göre ma'tQh yine mü
meyyiz küçük hükmündedir, yani bun
larla mükellef değildir. Ancak bazı fıkıh 
alimleri ma'tQhun da ibadetlerle yüküm
lü olduğu görüşünü benimsemişlerdir. · 

Ceza hukukunda da ma'tüh için bazı 
istisnalar kabul edilmiştir. Buna göre 
ma'tüha had ve kısas cezası verilmez : 
kısas yerine diyet cezası uygulanır. 

Ma'tüh kendiliğinden mahcur*dur: 
bunun için ayrıca mahkeme kararına ih
tiyaç yoktur. Kişi ister küçüklüğünden 
itibaren ister sonradan ma'tQh olsun ka
nuni temsilcisi, küçük kabul edildiği tak
dirde kendisini temsil edecek kimsedir. 
Bu da sırasıyla babası, babanın vaslsi, 
vasisinin vaslsi, dedesi, dedenin vasisi ve 
hakimdir. Bu görüş Hanefi ve Şafiller 'e 

göredir. Maliki ve HanbelTier'e göre ise 
ateh hali bulüğdan sonra meydana gel
mişse, yetkili kanuni temsilci sadece ha
kimdir. 
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Gecenin bir bölümü, 
güneşin batışından sonra beliren 
kızıllığın kaybolmasıyla başlayan 
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ve gecenin ilk üçte birinin bitimine kadar 
uzayan vakit, yatsı vakti. 
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Çölde yaşayan Araplar güneş batınca 
hayvanlarını barınaklarına sürer, biraz 
dinlendirirler, karanlık bastırınca da kal
dırır. sütlerini sağariardı: bu vakte de 
"ateme" derlerdi. Bu vakitte kılınması 
sebebiyle yatsı narnazına da "ateme na
mazı" (saıatü'l-ateme) denmiştir. Bu tabir 
birçok hadiste geçmekte ve bunlardan 
birinde şöyle buyurulmaktadır: "Eğer 

ateme namazı ile sabah namazının se
vabını bilselerdi sürünerek de olsa ge
lirlerdi" (Buhar!, "E~an", 9). 

Yatsı vakti Kur'an-ı Kerim'de "işa" 

(,l:..ıl) kelimesiyle ifade edilmektedir (en
Nur 24/ 58). Bedevi Araplarsa bu tabiri 
akşam namazı için kullanıyorlardı. Hz. 
Peygamber, karışıklığa yol açmaması için 
işa kelimesinin akşam namazı için kul
lanılmamasını istemiştir (Buhari, "Meva
kitü'ş-şalat", 19). Bunun gibi, yatsı na
mazı için bedevller tarafından yaygın ola
rak kullanılmakta olan ateme kelimesi
nin bu namazı ifade için Kur 'an'da zik
redilen işa tabirinin yerini alması husu
sunda hoşnutsuzluğunu belirtmiş ve bu 
konuda dikkat ve titizlik gösterilmesini 
emretmiştir: "Bedevller yatsı namazının 
ismi hususunda sakın size baskın gel
mesinler. Çünkü onun ismi Allah'ın kita
bında işadır" (Müslim, "el-Mesacid", 229). 
Böylece müslümanların dini kavram ve 
terimler konusunda Kur'an ve Sünnet'
te zikredilen _ kelimeleri esas almaları

nın lüzum ve ehemmiyetine işaret edil
miştir. 
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Çeşitli dinlerde kutsallaştırılan, 
manevi temizlenme 

veya ceza unsuru kabul edilen 
ve sembolik anlatımlar için kullanılan 

bir kavram. 
L _j 

Batı Türkçesi 'ndeki ateş Farsça atiş

ten gelmektedir. Türkler ateş anlamında 
ot (od) kelimesini kullanmışlardır. Ocak 
(od-cak), od ocak kelimeleri de bu nok
tada hatırlanmalıdır. Batı dillerinin ço
ğunda ateş anlamına gelen kelimeler 
benzerlik göstermektedir (İng. fire, Alm . 
feuer, Pr. feu .. . ). 

İlk insanlar ateş ilhamını güneşin ya
kıcı sıcaklığı, yıldırımlar, yanardağlar ve 
orman yangınlarından almış olmalıdır. 

Bununla beraber ateşin menşei hakkında 
pek çok efsane (mitos) ortaya atılmıştır. 
Birbirinden hayli farklı olan bu efsane
lere göre ateş kahraman bir kimse ta
rafından yeryüzüne getirilmiştir. Ateşi 

insanlara veren tanrılardır. yahut insan
lar onu tanrılardan çalmışlardır. Ateşin 
kendisi tanrı veya tanrıçadır, yahut da 
tanrının gücünü gösteren bir işarettir. 
Ateş kendisine mahsus ruhu olan bir 
varlıktır. O bir devdir veya Helios adlı 

güneş devinin yeryüzüne inmiş, evcilleş
tirilmiş yavrusu olan bir devdir. Bütün 
bu efsanelerde ortak nokta, ateşte in
san üstü bir mahiyet ve özellik görül
mesidir. Ateşin kıvılcımı, közü, dumanı, 

rengi, yanarken çıkardığı ses türlü ef
sanevi anlatımiara yol açmış, bu nitelik
leriyle ateş bakıcılık. falcılık ve büyücü
lük için bir araç olarak kullanılmıştır. 

Birçok kavmin inanç sisteminde yer 
alan ateş ilahı ve kültünün en geniş te
zahürü Hindistan'da ve iran'da olmuş
tur. Nitekim ateşin ilahi bir güç olarak 
somutlaştırılmasının en belirgin örneği 
Hindistan'daki ateş ilahı Agni'dir. Hin
distan'da bütün ateşler Agni'ye bağlı gö
rülür. Hintliler'e göre Agni, önceleri ocak 
ateşi ile ilgili görülürken daha sonra 
kurban ateşine bağlandı ve böylece in
sanlarla diğer ilahlar arasında aracı olan, 
kehanette bulunan, tannlara insanların 
kurbanlarını takdim eden ilahi bir varlık 
olarak kabul edildi. Veda'lar devrinde 
kurban ateşinin büyüye karşı koruyucu 
olduğuna inanılıyordu . Veda 'lar sonra
sında Brahmanizm denilen safhada ise 
ateş ile insanın ölüm döşeğindeki solu
ğu arasında ilgi kuruldu ve böylece kı

vılcım ile ateş arasındaki ilişkiden ha
reketle insan ruhuyla Brahman ' ın ruhu 


