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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). 
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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. 


