
hayvanların yakaladıkları avdan yeme
meleri gerekir. Bu onların eğitilmiş ol
duklarının işaretidir. Hadis-i şerifte. "(Kö
pek tuttuğu avdan yerse) bu durumda 
ondan sen yeme. Çünkü o avı senin için 
tutmamış, kendisi için tutmuştur" bu
yurulmaktadır (Buhar!, "?:eba'ih", 2 ; Müs
lim, "Şayd", 2, 3). Avcı kuşlara gelince, 
onlar avladıklarından yeseler de bir mah
zuru yoktur. Malikiler'deki hakim gö
rüşe göre ise av köpeği avından yese de 
yemese de avladığı yenir. 6. Avda kulla
nılan silahların kesici, delici cinsten ol
ması lazımdır. Sapa ve taş gibi darbeyle 
hayvanı öldüren, yara açmayan silahlar
la av yapılmaz. 

Bu şartlar, avın avcı hayvan tarafın
dan öldürülmesi durumunda aranmak
tadır. Avcının ava ölmeden önce yetiş
mesi ve onu usulüne uygun olarak kes
mesi halinde ise bu gibi şartlar aran
maz. 

Av Hayvanı ile İlgili Şartlar. 1. Avın eti 
yenen bir hayvan olması gerekir. Hane
filer'e göre, köpek dişiyle avını parçala
yan vahşi hayvanları , tımaklı ve pençeli 
yırtıcı kuşları, yaratılıştan iğrenç bulunan 
fare. yılan, kurbağa cinsinden hayvanları 
ve haşereleri, balık dışındaki deniz hay
vanlarını yemek haramdır. Ancak başka 
bir şekilde bunlardan istifade söz konu
su ise bu durumda avlanmalarında bir 
mahzur yoktur. Malikiler'e göre bütün 
deniz hayvanlarının. Şafii ve Hanbeliler'e 
göre ise kurbağa dışındaki deniz hay
vanlarının etleri yenebilir (bk. HAYVAN). 2. 
Av hayvanının evcil bir hayvan olmama
sı gerekir. Evcil hayvanlar için avianmak 
söz konusu değildir. onlar dini esaslara 
uygun olarak kesilir. Yalnız yukarıda be
lirtildiği gibi evcil bir hayvan kaçar da 
bütün gayretiere rağmen yakalanamaz
sa veya bir kuyuya düşer ve çıkarılamaz
sa silahla öldürülebilir. Çünkü bu du
rumda ihtiyar! boğazlama imkansız ha
le gelmiş demektir. Buna karşılık geyik 
vb. hayvanlar Q.a ehlileştirilmişlerse ar
tık av yoluyla öldürülemezler. 3. Yarala
nan av hayvanının kesilmeden önce öl
mesi durumunda ölümünün sebebi al
dığı yara olmalıdır. Bu yüzden değil de 
başka sebeple ölürse eti yenmez. Ya
ralandıktan sonra suya düşerek boğu
lan veya bir yamaçtan yuvarlanarak ölen 
hayvanın durumu da aynıdır. Vurulan 
hayvan doğrudan yere düşer de bu sad
me sebebiyle ölürse bu durumda eti ye
nir. zira bundan sakınmak mümkün de
ğildir. 4. Av hayvanı yaralı olarak ele 

geçirilir ve kesme imkanı da olursa usu
lüne uygun olarak kesilmelidir. Bu im
kan varken avcının kusuru yüzünden ke
silmezse eti yenmez. Sağ olarak ele ge
çirilmekle birlikte bu sırada can çekiş

mekte ise ayrıca kesilmesi gerekmez. 
Hanefiler, almış olduğu yara ile yarım 
gün veya daha fazla yaşayacak durum
da olan hayvanın kesilmesi gerektiği gö
rüşündedirler. Çünkü bu durumda ihti
yar! boğazlama imkanı vardır. lztırari 

boğazlama ise ancak ihtiyar! boğazla
manın mümkün olmadığı durumlarda 
geçerlidir. 
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AVAI.I 
( Jlyll) 

Alı isnadla rivayet edilen 
hadisleri toplayan kitap türü. 

_j 

Avali, aliye kelimesinin çağulu olup "bir 
şeyin üst tarafı, mızrağın yarıdan yuka
rı kısmı " anlamına gelmektedir. Medi
ne'nin doğusunda bulunan 2-3 mil uzak
lıktaki köylere de aliye denmektedir (bk. 
Ebu Davud, "Salat", 5) 

Hadislerin en eski rivayetlerine (aiT is
nad) sahip olma arzusu daha sahabe 
döneminde başlamıştır (Hatib, ll , 223 ) 

Muhaddislerin büyük ilgisini çeken ali 
isnadlı hadisleri, konularını dikkate al
maksızın müstakil kitaplarda toplamayı 
hedef alan avali kitapları erken bir de
virde telif edilmeye başlanmıştır. Hişam 
b. Urve'nin kaleme aldığı el - 'Avali min 
J:ıadişi Hişam b. 'ömer (Zahiriyye Ktp , 
nr. 61). bilindiği kadarıyla bu nevi n ilk 
mahsulüdür. Avalilerin telif tarzları ve 
hedefleri arasında bazı farklılıklar mev
cuttur. Bunları şöyle sıralamak mümkün
dür: 1. Bir hadisi esas alıp o hadisin ali 
isnadlı rivayetlerini toplayanlar. Hişam 
b. Urve'nin adı geçen el - 'Avali'si bunun 
bir örneğini teşkil eder. 2. Bir hadis ima
mının ali isnadlı hadislerini toplayanlar. 

AVAM 

Eyyüb b. Abdullah ei-Firebri'nin, BuM
ri'nin ali isnadlı hadislerini topladığı el
'Avali'ş-şıJ:ıaJ:ı · ı (Zahiriyye Ktp . nr. 70/ 
4) ile İbn Hacer ei-Askalani'nin 'Avali 
İmam Müslim'i (nşr. Muhammed el-Mec
zub, Tunus 1973; Kemal Yusuf el-Hut, Bey
rut 1985) bu türü n örneklerindendir. 3. 
Herhangi bir hadis imamını esas almak
sızın ali isnadlı hadisleri toplayanlar. Ebu 
Zekeriyya el-Müzekki'nin el- 'Avali'si 
(Zahiriyye Ktp ., nr. 40/ 8) bu türdendir. 
4. Hadis ravilerinden belli bir tabakanın 
ali isnadlı hadislerini toplayanlar. Ebu 
Müsa el-Medini'nin 'Avali't-tabi'in'i 
böyledir. s. Kırk hadisten meydana gelen 
ava !il er. İbrahim b. Hasan el- Kürdi' nin 
CenaJ:ıu'n-necaJ:ı bi'l- 'avii1i's-sıhiih'ı 
(Köprülü K tp , nr. 2971 ı) bu türe örnek 
teşkil eder. 

Adları avali olmamakla beraber sened
lerindeki ravi sayısına göre sünaiyyat, sü
lasiyyat, rubaiyyat .... uşariyyat gibi isim
ler alan eserler de ali isnadlı hadisleri 
toplamak maksadıyla kaleme alınmıştır. 
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AVAM 

( t·lyl ' ) 

İnanç ve ibadetleri 
genellikle taklide dayanan, 

dinin şekil ve merasimlerinin 
ötesine geçemeyenler için kullanılan 

bir tasawuf terimi. 
L _j 

Sözlükte "halk, sıradan insanlar" an
lamına gelen avam alim, filozof ve mu
tasawıf. hatta idareci gibi zümrelerin 
kendilerinden olmayan çoğunluk için 
kullandıkları bir terim olmuştur. Karşıtı 
havas* tır. 

Avam-havas ayırırnma en çok yer ve
ren mutasawıflara göre avam, genellikle 
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AVAM 

arnelf ve nazari bakımdan şeriatın zahi
rine, ibadetterin şekli erkan ve merasim
lerine önem verir. Bundan dolayı muta
sawıflar, "rüsOm uleması" diye adlan
dırdıkları şeriat alimlerini de çoğunluk
la avamdan saymışlardır. Onlara göre 
avaının dini faaliyetlerinde temel motif, 
ruhi yücelme yerine cennet ümidi ve ce
hennem korkusu gibi hissi talep ve kay
gılardır. Avam her ne kadar şeriatın za
hiri hükümlerine ve temel fıkıh kaidele
rine riayet ederse de ruhi yücelme ve 
Allah'a yakınlaşma gibi yüksek hedef
lerden ziyade dünya ve ahiret nimetle
rinden faydalanma eğilimindedir. Bu se
beple sOfiler avaının tevekkülü ile hav
vassın tevekkülü arasında kesin bir fark 
görürler (Serrac, s. 78-79; Gazzali, İJıya', 
IV, 247, 261). Eşyanın hakikatini dış teza
hürlerde arayan avamın, gerek Kur'an-ı 
Kerim'in gerekse tabiat kitabının dış ifa
de ve görünüşlerinin arkasındaki sırları 
müşahede* ve mükaşefe* gibi bir kay
gısı yoktur. Havassın nefis tasfiyesini, 
hallerini ve makamlarını yaşamadığı için 
derunr tecrübe, sezgi gücü ve zevk yo
luyla ulaşılan yüksek hakikatleri keşfet
mekten acizdir. Esasen Gazzaır ve daha 
birçok mutasawıflara, hatta filozoflara 
göre avam fıtrr yapısı itibariyle de ha
vassın zeka ve sezgisinden mahrumdur. 
Bundan dolayı Sünni çizgiyi takip eden 
sOfilerle bu çizgiden az veya çok ayrılan 
sOfiler, havassın özelliklerinde farklı dü
şünmekle birlikte, avaının en iyilerine 
bile havassa göre ikinci derecede kıy

ınet vermişlerdir. Hatta mutedil muta
sawıflar bile aşktan. derunr zevkten ha
bersiz, ahlaki arınma ve yücelme ceh
di göstermeyen fakih ve kelamcıları da 
avamdan saymışlardır. Cüneyd-i Bağda
di, Gazzaır, İbnü'l-Arabf gibi ünlü muta
vassıflara göre ketarn şerefli bir ilimdir. 
fakat insanların pek azının bu ilme ihti
yacı vardır. Gazzaır, her beldede sadece 
kelam ilmiyle meşgul olacak birinin bu
lunmasını gerekli görür (İf:ıya', I, 99) Ke
lamcılar, istidlal ve burhana dayanan 
metotlarıyla ancak "avaının tevhidi "ne, 
başka bir tabirle "itikad tevhidi"ne ulaşa
bilirler. Ariflerin ulaştığı tevhid ise "ha
vassın tevhidi" yani "şühOd tevhidi"dir 
(Serrac, s. 409). Gazzalf avaının tevhidini 
"la ilahe illallah", havassın tevhidini de 
"la ilahe illa hO" sözleriyle ifade eder 
(Mişkatü'l·envar, s. 60-62). Birinci tevhid
de Allah' ın varlığı karşısında "şey" !ere 
de gerçek varlık tanıyan avamın, sathf 
bilgisi. ikinci tevhidde ise "şey"lere ger
çek ve müstakil varlık tanımayan, onla-
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rı tek hakikat olan "nurların n uru" ndan 
tecellller sayan havassın bilgisi ifade edil
miştir. 

Şer'f hükümler genele ait hükümler 
olup peygamberler de dahil herkes bun
lara uymak zorundadır. Ancak mutasav
vıflara göre Hz. Peygamber'in genel tav
rı yanında bir de özel halleri vardır. O 
birinci durumu itibariyle avama, ikinci 
durumu itibariyle havassa örnektir. SO
mer onun bu özel hallerinin genel halle
rinden üstün olduğuna inanırlar. Böyle
ce sOfiler ilk dönemlerden itibaren müs
lümanları avam ve havas diye ikiye, ba
zan da avam, hava s ve havassü'l-havas 
şeklinde üçe ayırınışiardır (Gazzali, Miş· 
katü'l·envar, s. 41, 92) Bu tabakaların en 
aşağısında bulunan avam, dini hüküm
leri caiz olup olmaması açısından değer
lendirirve te'vil yoluyla ruhsat* imkanı 
arar. Havas (veya evasıt), ruhsattan çok 
azimet*e ağırlık verir. Havassü'l-havas 
(arifler) ise dini hükümleri ötekilerin se
zemediği bütün incelikleriyle en iyi şe

kilde anlar ve uygular. Avaının dini bil
gileriyle havassın bilgileri arasında dai
ma fark vardır; hatta bazan zıddıyet bu
lunur. Rivayete göre ZünnOn el-Mısrr üç 
defa manevi sefer yapmış ve her sefe
rinde üç ayrı ilimle, dönmüş; ilkini (ava
mın bilgisi) herkes kabul etmiş, ikincisini 
(havassın bilgisi) ava m reddetmiş, üçün- · 
cüsünü ise (havassü'l-havassın bilgisi) iki 
zümre de reddetmiştir. SOfllere göre Cü
neyd-i Bağdadf'nin tasawufu kilitli ka
pılar ardında anlatması, "ene'l-Hak" di
yen Hallac'ın idam edilmesi, avaının ha
vassa ait bilgileri kavrayamamasından 
ileri gelmiştir. 

İbadette şekilden ziyade niyet ve ih
lasa önem vermek, nefis tezkiyesini ve 
ahlaki kemali hedef edinmek, az çok 
farklı metotlarla da olsa mutlak hakika
tı arama ve bulma aşkına sahip olmak 
noktalarında mutasawıflarla İslam ·fi
lozofları arasında göze çarpan yakınlık, 
avam-havas ayırımında da kendini gös
terir. İslam felsefesinde, dinin itikad, 
amel ve diğer sahalarıyla ilgili talimatını 
taklit yoluyla benimseyen, naslarla bil
dirilen malumatı akıl süzgecinden geçir
meden kabul eden müslümanlara avam, 
bilgi ve inanç konularını akli deliliere da
yandıranlara da havas denilmiştir. İbn 
Miskeveyh'e göre havassı avamdan ayı
ran' şey felsefe sevgisidir (Tefı?fbü'l·al].· 

lak, s. 83). Farabi'nin "zayıf ruhlar" de
diği avam, yaratılışları itibariyle bütün 
müsbet faaliyetleri bir arada ve eksik
siz yürütme kapasitesinden yoksundur. 

Bu sebeple İbn Sina avaını "yeteneksiz 
(eb leh) nefisler" şeklinde vasıflandırır. 

Kendi asır cevherlerine uygun saadete 
iştiyak duymayan bu nefisler, feyiz ve 
ilham mertebesine yükselen, uıvr alem 
veya faal akıl ile ittisal* kuran "kutsr ve 
temiz nefisler"den daha aşağı bir mer
tebededir. Dolayısıyla avam ile havassın 
saadeti de bedbahtlığı da (şekavet) bir
birinden farklıdır. 
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AVAMiL 

(bk. ei-AVAMİLÜ'I-MİE). 

el-AVAMİLÜ'l-MİE 

( ..:w1 J..l_,.ll ı 

Arapça'da 
kelimelerin irabına tesir eden 
arnillerin özeti mahiyetindeki 

kitaplara verilen genel ad. 

_j 

_j 

Avamil amil kelimesinin çağulu olup 
Arapça'da "terkip ve cümle içerisindeki 
kelimelerin i'rabına tesir eden unsur
lar" demektir. "1 00 amil" anlamına ge
len el-avamilü'l-mie ifadesi, zamanla, 
nahiv konularını arnil-mamul esasına gö
re tasnif ederek kısaca inceleyen kitap 
türünün adı olmuştur. Nahiv ilminin özü
nü oluşturan am il- mamul münasebeti 
üzerine, EmevTier devrinden itibaren, el
cA vô.mil, el- cA vô.milü '1-mi' e, Mi' e tü 
camii, CAvô.milü'l-icrô.b, el-Mul].taşar 

(fi'n·naf:ıv), el-Mu~addime (fi'n·nahv) 
adlarıyla küçük çapta birçok kitap yazıl
mıştır. Nahiv muhtasarları serisinin ilk 
eseri olan el- cAvô.mil (fi 'n·naf:ıv), Ham b. 
Ahmed'e (ö I 70/786) nisbet edilmiştir. 
Yine Kisaf' nin Ra' iyye diye bilinen aynı 
addaki manzum risalesi, EbO Ali el-Fa
risf'nin el- cAvô.mil(ü'l·mi'e) veya Mul].
taşaru cAvô.mili'l-i crô.b adlı eseri (GAS, 
IX, ı 07) bu türü n ilk mahsullerinden sa
yılır. Bunlardan sonra ise Abdülkiihir el
Cürcanf'nin büyük bir şöhrete sahip olan 


