
De Arte uenandi cum auibus adl ı kitaptan şahinlerin kuş 
budu ile beslenmesini gösteren bir minyatür (Gab,;,ı; , '· 1081 

rak kabul edilen ve Mezopotamya'nın 

"Aslan avcıları" kabartması ile yakın 

benzerliği bulunan "Avcılar paleti "nde, 
avcılar grubunun başındaki şahsın elin
de uzun göndere takılmış bir şahin ale
mi bulunmaktadır (Lloyd, rs. 13). Her ne 
kadar bu alem bir tanrı sembolü ise de 
av sırasında elde taşınması, şahini yar
dımcı av hayvanı olarak kullanma hü
nerinin o devirlerde başlamış olabilece
ğine işaret etmektedir. Öte yandan mi
lattan önce ll ve I. binyıl tasvir! Hitit sa
natında ise şahinin tam bir avcı tutuşu 
ile tanrıların, yarı tanrıların, avetların ve
ya kralın maiyetindeki kişilerin ellerinde 
çeşitli örneklerle resmedildiği, özellikle 
av tanrısı olması gereken, geyik üzerin
de ayakta duran bir tanrının elinde bu
lunduğu görülmektedir (Orthmann, lv. 
48-d, 50-a, 58-c, 60-a; Gurney, s. I 37; Mut
lu, rs I 10). 

Kuşlarla avianmanın çok eski bir geç
mişi olmasına ve Hint-Avrupa kavimleri 
tarafından da bilinmesine rağmen Av
rupa'da bu usulün Ortaçağ'a kadar pek 
tanınmadığı veya unutulduğu ve Avru
palılar' a özellikle Araplar tarafından En
dülüs ile Sicilya'da yeniden öğretildiği 

anlaşılmaktadır. Sicilya Kralı ve Germen 
imparatoru ll. Friedrich'in (1212-1250), 
De Arte venandi cum avibus (kuş l arla 

avianma sanatı) adlı eserini kaleme alma
dan önce, Arabistan başta olmak üzere 
çeşitli ülkelerden şahin terbiyecileri ge
tirttiği bilinmektedir. Bu kitapta şahin
lerin kuş budu ile nasıl beslendikleri ve 
bakıcıların eldivenli ellerine nasıl kana
caklarının öğretildiği gibi muhtelif ter
biye etme sahneleri minyatürlerle gös
terilmiştir. Bu eserin de dalaylı olarak 
işaret ettiği gibi kuşlarla avianma hü
neri veya daha geniş kapsamlı bir ifa
deyle avcılık hüneri Doğu dünyasında bir 
sanat haline gelmiştir. Çünkü avcılık, 

özellikle hükümdar aileleri ile erkek ve 
kadın diğer aristokratların en büyük me
rakı olmuş, saraylarda hatta ordu için
de avcı birlikleri ve yüksek dereceli yö
netici kadroları oluşturularak bu spor 
faaliyetine resmi bir hüviyet kazandırıl
mıştır. Avetlığın ne kadar önem taşıdığı. 
İslam minyatürlerinin çok büyük bir kıs
mının bu konu üzerinde yoğunlaşmasın
dan da anlaşılmaktadır. Bu minyatürler
de av sahnelerinin bütün canlılıklarıyla 

resmedildikleri ve bu minyatürlerin, en 
ince noktalarına kadar işlenen ayrıntıla
rı ile resmedilen olayların yorumuna da 
ışık tuttukları görülmektedir. Mesela bir 
Babürlü minyatüründe at sırtındaki bir 
prensesin sağ elinde tuttuğu avcı kuşu, 
suya inmiş yaban ördeği sürüsüne zarif 
bir hareketle salarken atını tırıs sürme
sinden ördekleri ürkütrnek istemediği 
(TA, IV, 251 ). bir İran ıiıinyatüründe şa 
hin bakıcısı bir gulam*ın eldivenini gi
yerken kuşun, bakıcısının dizinde sükQ
netle beklemesinden gulama ne kadar 
alışkın olduğu (Kühnel, lv. 60) ve Levnl'
nin bir avcı gulamı minyatüründe tazı

nın, gulamın elindeki kanatlarını çırpan 
şahine kızgın bakışından, yardımcı av 
hayvanları arasında da bir iletişim bu
lunduğu anlaşılmaktadır. Yine bir Ba
bürlü eseri olan Ekbername'nin minya-

Levni'nin bir avcı gulamı minyatürü 
(TSMK, Hazine, nr. 2164, vr. 21 ~ı 
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türlerinden biri, fillerle at, deve, köpek 
ve çitaların katıldığı çok hareketli bir ava 
çıkış sahnesi ihtiva etmekte ve çitaların 
avdan önce yorulmamaları için iki kişi
nin taşıdığı tahtırevanlarla ve öküz ara
balarıyla av sahasına götürüldüklerini 
göstermektedir (Farooqi, s. 80). Hüner
name'deki bir minyatürde ise Kanuni 
Sultan Süleyman' ın av alayında çitaların, 
padişahın hemen arkasındaki atmacacı
ların arasında, at sırtında ve kucakta ta
şındıkları görülmektedir (Histoire et ci· 
vii., kapak içi). 
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~ SARGON ERDEM 

D İSLAM TARİHİ. Avcılık Araplar'da 
Cahiliye çağından beri biliniyor ve ok. 
yay veya kapanla ceylan yahut kuş avia
maktan ibaret bir eğlence kabul edili
yordu. Araplar fetihler sonunda Rumlar, 
Türkler ve iranlılar'la ka rışınca av için 
doğan, şahin, atmaca ve köpek de kul
lanmaya başladılar. Avcılığı, aslı Farsça 
olan beyzere kelimesiyle ifade ediyor
lardı. Beyzere. Farsça bazyar ve bazdar 
kelimelerinin Arapçalaşmış şekli olup 
baz "doğan, çakır doğan". bazdar ise 
"doğancı, alıcı kuş besleyen kimse" de
mektir. Buna göre beyzere "kuşla av
lanma hüneri" olarak tarif edilebilir ; 
ancak bu tabir sadece doğan veya şa

hinle yapılan ava münhasır değildir. 

Arap avetları ceylan avında doğan ve şa
hinle birlikte kelabizi denilen tazıları da 
kullanmışlardır. 

~o~ 
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Endülüs'te av kuşlarının eğitimiyle gö
revli şahıslara sakkar ve tayyar denilir
di ; ayrıca bayyaz, bayyazi, biyaz, baziy 
ve bayzari kelimeleri de kullanılmaktay
dt Kuşlar hakkında bilgi veren Mes'üdi 
bunların bazi, şahin, sakr ve ukab ol
mak üzere dört cinsi ve onların da on 
üç ayrı türü bulunduğunu ; Türkler' in, 
Araplar'ın, iranlılar'ın, Hintliler'in ve Rum" 
lar'ın akdoğanların en iyi doğan cinsi ol
duğunda ittif ak ettiklerini söyler. Ayrı
ca hükümdartarla filozofların doğanları 
tavsifine dair bilgi verir. 

Leş yiyen yırtıcı hayvanların (kevasir. 
davarT) ve av kuşlarının (cevarih} avcılıkta 
kullanılması, müslümanları Bizans ve 
Asya 'nın içieri ile temasa getiren ilk fe
tihlerden sonra önem kazandı. Emirler 
ata binme ve eğlenme arzularını tatmin 
için kuştarla avlanmaya başladılar. Hali
feler ve üst seviyedeki devlet adamları 
av köpekleri ve kuştarla yapılan avı emi
rü's - saydın idaresinde müesseseleştir
diler. Avla uğraşan ilk halife Yezid b. 
Muaviye'dir. Yezfd avetlığa çok merak
lıydı ve önemli sayıda yırtıcı kuş, çita 
vb. hayvaniara sahipti. Hatta kaynakla
ra göre köpeklerine altın halkalar ve bi
lezikler taktırıyor, altın sırmalı çullar 
giydiriyar ve her köpeğin hizmetine bir 
köle tahsis ediyordu. Yezfd kadar olma
makla beraber diğer Emevf halifeleri 
de ava düşkündüler. Daha sonra hilafet 
makamına geçen AbbasTier de yırtıcı kuş 
ve hayvan beslerneye başlayıp bu uğur
da büyük paralar harcadılar; hatta hay-

Karda av sa hnesi (Fatih Albümü, TSMK, Hazine, nr. 2153) 
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van bakıcıları için maaş ve arazi tahsis 
ettiler. Abbasfler'den avcılı!)a ilgi duyan 
ilk halife Mehdfdir. Onu Harünürreşfd, 

Emin, Me'mün ve Mu'tasım takip etmiş
tir. Abbas! halifeleri arasında ava en 
meraklı olan Mu'tasım idi. Dicle nehri 
kıyısında avetlık için birkaç fersah uzun
luğunda ve at nalı şeklinde bir duvar 
yaptıran halife, ava çıkınca vahşi hay
vanları bu duvara doğru sürüyor ve sı

kıştırarak avlıyordu. Halife Mu 'tazıd ise 
özellikle aslan avına düşkündü. Müstek
fl de çita ve doğanla avlanmaya merak
lı olup av kuşları ve av hayvanlarının ba
kımıyla bizzat meşgul olurdu. İlk Abbas! 
halifeleri ava düşkün olduklarından her 
çeşit hayvanı barındıran özel bir hayva
nat bahçesi kurmuşlardı. Abbas! halife
leri ve vezirleri doğan, şahin , çita ve av 
köpeklerini hediye olarak da kabul eder
lerdi. Nitekim Taberf, Bizans imparato
runun Harünürreşfd'e yolladığı hediye
ler arasında on iki doğan ve dört av kö
peğinin de bulunduğunu zikreder. Aynı 
şekilde İfrenc Kraliçesi Bertha, Müstek
ff'ye on köpek, yedi doğan ve sekiz sakr 
göndermiş, Arnr b. Leys es-samir da 
Mu'tazıd' a doğan ve çita hediye etmişti. 
Samanı Hükümdan İsmail b. Ahmed'in 
ise Mu'tazıd 'a üç çita ve on bir doğan 
yolladığı bilinmektedir. Bazı ülkeler Ab
basTier'e göndermek zorunda oldukları 
haracın bir kısmını av hayvanları vere
rek öderlerdi. Mesela Harünürreşfd ha
raç olarak Ermenistan'dan her yıl otuz, 
Bebr ve Taylesan'dan da on doğan ve 
yirmi av köpeği alırdı. 

Abbas! halifeleri ve devlet adamları 
av etini çok severlerdi. Bu husus tardiy
ye ve urcüze adı verilen şiirlerde açıkça 
dile getirilir. Avianmak için bulutlu fa
kat yağmursuz günler seçilir ve sabah 
erkenden ava çıkılırdı . Halifeler ava çık
mak istediklerinde emiru 's-sayda ge
rekli hazırlıkların yapılmasını emreder
lerdi. O da okçulara, çita, doğan, şahin 

ve tazı bakicılarına, seyislere talimat ve
rir, onlar da av hayvanlarını ve kuşları 
yanlarına alarak ava hazırlanırlardı. Av 
partisine halifenin aile fertleriyle yakın 
adamları , kılavuzlar, fakihler, hafızlar, 

katipler ve hekimler katılırdı. Av sahası
na varılınca topluca çadır kurulup ek
sikler tamamlanırdı. Şark islam dünyası 
gibi Mağrib ve Endülüs'te de kuştarla 
yapılan avcılık büyük ilgi görmekteydi. 
Ağiebi Hükümdan ll. Muhammed, "Ebü'l
Garanfl:<" lakabını muhtemelen kuş av
lamaya olan merakından dolayı almıştı. 
Bu hükümdar avcılığa öylesine merak-

lıydı ki yaptığı çılgınca av masraflarıyla 
hazineyi tüketmişti. HafsTier de kuşla 

ava düşkündüler. Ebü Abdullah Muham
med el-Müstansır. Sasanr prensleri gibi 
elinde av kuşu olduğu halde av saha
sında dolaşmaktan büyük bir zevkalır

dı. Aynı şekilde Endülüs Emevi sarayla
rında da av işleriyle görevli emirler var
dı. Sahibü'l - beyazıra denilen bu emirler 
hükümdar nezdinde önemli mevkiye sa
hiptiler. Bazı Fatımf halifelerinin de ava 
düşkün oldukları bilinmektedir. Mesela 
beşinci halife Aziz- Billah Mısır ' dakiler
le yetinmeyip arzularını tatmin için Su
dan'dan av kuşları ve hayvanları getirt
miştir. Eyyübf Hükümdan el- Melikü · ı
Azfz Osman b. Selahaddin avianırken at
tan düşerek yaralanmış ve ölmüştü. Ay
rıca Kahire'de bezadire (av kuşları satan
lar) adıyla bir çarşının mevcut olması, 
avetlığın Eyyübfler devrinde de revaçta 
olduğunu göstermektedir. 

Savaşa hazırlanınada eğitici bir rolü 
olan avcılık bozkır Türk devletlerinde en 
önemli geleneklerden biriydi ve toplum 
hayatı üzerindeki güçlü tesiriyle bir dini 
inancın ve kültün doğmasına sebep ol
muştu. Altay halkı ava çıkmadan önce 
çeşitli ibadetler yapar, avın vei-imli ve 
başarılı olması için gerekli bütün örff 
kurallara riayet eder, özellikle avı koru
yacak olan ruha bağlılığını göstermeye 
çalışırdı. İktisadi gaye ile yapılan avetlı
ğın dini inançtarla ilgisi olmamakla bir
likte vahşi kuş aviarının onların dininde 
apayrı bir yeri vardı. Çeşitli gelenek ve 
görenekieri e bir kült haline gelen avet
lık, devlet teşkilatı ve sosyal hayatta ol
duğu gibi dil ve edebiyatta da etkili ol
muştur. Altay Türkleri av hayvanlarının 
insanların dilini anladığına inanırlardı. 

Bundan dolayı da gizli bir avcı dili doğ
muştu. Genellikle av sırasında avianan 
kuş ve hayvanların adları kullanılmaz, 

isimler tasvirf karakterde kelimelerle 
ifade edilirdi. 

Eski Türkler ' de vahşi hayvanların et
leri yenildiği gibi aviarda kullanılan şa
hin türünden bütün kuşlar "ongun" ka
bul edilir ve adları özel isim olarak kul
lanılırdı. Bu sebeple avcılık Türkler' de 
milli bir gelenek olmuş ve özellikle sür
gün avı Xl. yüzyıldan itibaren şahıslara 
mahsus bir hüner olmaktan çıkıp hü
kümdarların halk ve askerle birlikte yap
tıkları manevra mahiyetinde millf bir 
spor haline gelmiştir. 

Karahanlılar ve Selçuklular gibi Türk 
devletlerinde avcılığın bir merasim; qir 
askeri spor veya manevra mahiyetinde 



Arifi'nin 
Gay u Çevgıln 
adlı eserinden 
bir av sahnesi 
(TSMK, Hazine, 

nr. 845, vr. 34b) 

devam etmesi ve av partisinden sonra 
hükümdarların umumi ziyafetlerle (toy, 
şölen) eğlenceler tertip etmeleri, bu çok 
eski Türk geleneğinin İslami devirde de 
aynen sürdürüldüğünü göstermektedir. 
Selçuklu sultanları ava çok meraklıydı
lar 've boş zamanlarında yaptıkları spor 
ve satranç karşılaşmaları yanında avcı
lıktan da büyük bir zevkalıyorlardı. Aynı 
geleneğin Gazneliler, İlhanlılar, Anadolu 
Selçukluları, Beylikler ve Osmanlılar'da 

da devam ettiği görülmektedir. Özellik
le Osmanlı hükümdarları, daha kuruluş 
yıllarından itibaren hem eğlence hem 
de savaş talimi olarak av partileri dü
zenlemişler, avcılığı mükemmel teşkila
tı olan bir kuruluş haline getirmişlerdir. 

Çakırcıbaşı , şahincibaşı, atmacacıbaşı ve 
doğancıbaşı gibi unvaniarı olan şikar 

ağalarının her biri protokolde yüksek bi
rer mevkiye sahipti (bk. şiKAR AGAIAID). 
Karahanlılar devlet adamlarının avcılık
taki hüner ve kabiliyetlerinden övgüyle 
söz eder ve kendilerine en kudretli hay
van adlarını lakap ve isim olarak verir
lerdi. Hanların av sırasında kullandığı 

doğanlar kuşçu denilen görevliler tara
fından eğitilirdi. Selçuklu Devleti'nin ilk 
hükümdan Tuğrul Bey askerleriyle ava 
çıkar ve şölenler tertip ederdi. Yine Sul
tan Melikşah'ın ava çok düşkün olduğu, 
avladığı hayvanların boynuzlarından işa

ret kuleleri yaptırdığı ve günahından 

korkarak avladığı her hayvan için bir di
nar sadaka verdiği bilinmektedir. Irak 
Selçuklu Sultanı Mahmud yırtıcı kuşlar 
ve av köpekleri beslerdi. Arslanşah b. 
Tuğrul' un da ava çok meraklı olduğu ve 
hepsi altın tasmalı 400 çitası bulundu
ğu bilinmektedir. Selçuklu emirlerinden 
Barankuş'un "bazdar" lakabıyla anıl

ması, Büyük Selçuklu devlet teşkilatın
da av işleriyle görevli bir memuriyetin 
mevcut olduğunu göstermektedir. Sul
tanların av işlerine bakan ve Büyük Sel-

çuklular devrinde bazdar denilen bu 
emirlerin önemli bir mevkiye sahip ol
dukları görülmektedir. 

Anadolu Selçukluları'nda sultanın av 
işlerini tanzime memur olan emir-i şi

karlar, nüfuz ve itibar sahibi kuman
danlar arasından seçilirdi. Mesela meş
hur Sadeddin Köpek. Sultan ı. Alaeddin 
Keykubad'ın, Kılavuzoğlu Turnanbay da 
lll. Gıyaseddin Keyhusrev'in emir-i şika
rı idiler. Bütün kuşçular emir-i şikarla
rın emrindeydi ve av kuşlarının eğiti

minden ve sultanların av işlerinin dü
zenlenmesinden yine onlar sorumluydu
lar. Bunların maiyetinde ayrıca avla gö
revli önemli miktarda asker de bulunur
du; kuşların bakımı ise gulamlara veril
mişti. Anadolu Selçukluları'nda emir-i 
şikarlığa tayinle ilgili bir vesikada bu 
görevlilerde aranan vasıflar ve av sıra
sında dikkat edilmesi gereken hususlar 
sayılarak emir-i şikarın bu önemli vazi
fede bazdarları kulluk ve mülazemette 
bulundurması, şahinleri kuşlara saldırt

makta ihtiyatlı davranması, sürgün avın
da kuş ve hayvanları halka haline getir
me zamanında cesur ve marifetli avcı
ları hizmete sokması ve kuşların avian
ma mevsiminde avcıları pusuya yerleş
tirmesi gerektiği belirtilmektedir (bk. 
Turan, Res mf Vesfkalar, s. 27 -28) 

Gerek Büyük Selçuklu gerekse Ana
dolu Selçuklu hükümdarlarının sofrala
rından av eti hiç eksik olmazdı. Nitekim 
Sultan Melikşah ile ı. Alaeddin Keyku
bad, rivayete göre yedikleri av etinden 
zehirlenerek ölmüşlerdir. ll. Gıyaseddin 
Keyhusrev'in av hayvanları yanında vah
şi hayvanlar da beslediği, hatta bunlar
dan birinin ısırması sonucu öldüğü nak
ledilmektedir. Oğuzlar' a esir düşen Sul
tan Sencer'in bir süre avı seyretmek ba
hanesiyle çıktığı şikargahtan kaçırılarak 
kurtarılması, Anadolu Selçuklu sultanıy
la barış yapmak isteyen Ermeni kralının . 
Sultan ı. İzzeddin Keykavus'a çeşitli he
diyeler yanında baz (doğan) ve şahin de 
göndermesi, Selçuklu sultanlarının avcı
lığa ve av kuşlarına ne derece önem ver
diklerini göstermektedir. Anadolu Sel
çukluları'nda yılda iki defa umumi ava 
çıkılırdı. Bu ava bütün devlet erkanı ka
tılır ve av bir şölenle sona ererdi. 

Moğollar' da Cengiz Han döneminde, 
barış zamanlarında savaş oyunları yeri
ne av partileri tertip edilirdi. Kubilay za
manında da 10.000 avcının SOO doğan
la katıldığı büyük bir av düzenlenmişti. 
Kırgızlar'ın Cengiz Han'a beyaz bir do
ğan göndermeleri gibi Turnanbay da ti-
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mar• sahibi olabilmek umuduyla Gazan 
Han'a eğitilmiş bir şahin hediye etmişti. 

Kaçar hanedam mensupları herhangi 
bir devlet veya saray merasimine katı
lacak yahut da bir geziye çıkacak olur
larsa kendilerine kolunda şahin bulunan 
bir şahinci refakat ederdi. Buhara Han
lığı ' nda da avcılıkla ilgili işlere "kuşbegi" 
adıyla anılan bir idareci bakardı. Bu ma
kam varlığını 1920 yılına kadar sürdür
müştür. 

Avcılığın ve av kuşları yetiştirmenin 

hükümdarlar nezdindeki önemi dolayı

sıyla bu konuda pek çok kitap yazılmış
tır. Avcılığa dair ilk ilmi eserler, muhte
melen meşhur dilci Ebü Ubeyde Ma'mer 
b. Müsenna'nın (ö. 2ı0/825 [?J) Kitôbü'l
Bazive Kitabü'l-Ifamam'ıdır. Daha son
ra yazılan eserlerden bazıları da şunlar
dır: İbrahim el-Basri, el-Beyzere; As
mal, Kitabü'l- Vulp1ş; Halidiyyin, Kita
bü 'ş-Şayd; Tabib isa er-Rakki, Kitabü'l
Meşayid; Muhammed b. Abdullah ei
Bazyar, Kitôbü'l-CevariJ:ı; Ebü Dülef Ka
sım b. isa, Kitôbü's-Siliih, Kitôbü'l-Ce
varih ve'l-la'b bihii (Kit~bü'l-Büzat ue 'ş· 
şayd); Feth b. Hakan, Kitabü's-Sayd 

. ve'l-ciiri]J.; İbnü'ı-Mu'tez. Kitabü'l-Ce
variJ:ı ve'ş-şayd; Ebü Tahir-i Hatüni, Şi
kiirname; Boğdu b. Kuştemir, el-Kiim1-
nü'l-vadıJ:ı ii mu 'alecati'l-cevariJ:ı (Köp
rülü Ktp., nr. 978). Bu kitaplardan günü
müze intikal edenlerin en eskisi Küşa
cim'in (ö 360/97ı) el-Meşayid ve'l-me
tiirid (nşr. Es'ad Talas, Bağdad ı 954) adlı 
eseriyle bundan otuz yıl sonra Fatımı Ha
lifesi Aziz-Billah adına , av kuşlarına bak
makla görevli meçhul bir müellif tara
fından yazılan el-Beyzere'dir (nşr. Mu
hammed Kürd Ali, Dımaşk ı 953; Fransız
ca tre. François Vire, Leiden 1967). Ayrı
ca "tardiyyat" adı verilen şiirlerde de av 
ve avcılık konusunda aydınlatıcı bilgiler 
vardır. 

Kanüni Sultan Süleyman' ı ava giderken tasvir eden bir min· 
yatür (Hünemame, TSMK, Hazıne , nr. 1524, vr. 52b) 
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Iii ABDÜLKERİM ÖZAYDIN 

D FlKlH. Arapça karşılığı sayd olan 
av, İslam'da belirli şartlarla mubah kı
lınmıştır; bu husus kitap, sünnet ve ic
ma ile sabittir. Ancak Mekke ve Medi
ne'nin harem* sınırları içerisinde avcılık 
yapılamaz. G.erek hac gerekse umre için 
ihramlı olan kimseler deniz avı yapabi
lirlerse de kara avı yapamazlar. "İhram
dan çıktığınız zaman (isterseniz) avlanın " 

(el- Maide 5/ 2) ayeti, ihramlılar dışında 

ki kimselere genel bir av izni vermekte
dir (av ile ilgili diğer ayetler: el-Maide 5/ 
95, 96; ilgili hadisler: Buhar!, "~ebil.'ih.", 
2, 4; Müslim, "Sayd", 2, 3, 8). Av bir 
mülkiyeti kazanma sebebidir; kişi avla
dığı sahipsiz hayvana ibraz* yoluyla sa
hip olur. 
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İslam'da boğazlama (tezkiye) ihtiyar! 
ve ıztırari olmak üzere ikiye ayrılır. İhti
yarf boğazlama evcil bir hayvanı usulü
ne (dini kaidelere) uygun bir şekilde kes
mektir. lztırarf boğazlama ise evcil ol
mayan bir hayvanı silahla veya av köpe
ği, şahin ve doğan gibi eğitilmiş hay
vanlar vasıtasıyla aviayıp öldürmektir. 
İhtiyarf boğazlamanın mümkün olmadı
ğı yerlerde ıztırarf boğazlamaya başvu
rulur. Nitekim kaçmış bir evcil hayvan 
yakalanamıyorsa veya kuyu ve benzeri 
bir yere düşmüş de kesrnek için çıkar
ma imkanı bulunamıyorsa av aleti ile vu
rulabilir. 

Av hayvanlarr eti yenenler ve yenme
yenler olmak üzere ikiye ayrılır. Birincisi 
etini yemek, ikincisi post, kürk veya ba
zı organlarından faydalanmak yahut za
rarlarından korunmak için avlanır. Bu
nun dışında zevk ve eğlence için yapılan 
av rnekruh sayılmıştır. Kara avında av 
etinin helal olup yenebilmesi için avcıy
la, av aletiyle (silah, eğitilmiş av hayvanı) 
ve avla ilgili belirli şartların gerçekleş
miş olması gerekir; deniz avında ise bu 
şartlar aranmaz. 

Avcı ile İlgili Şartlar. 1. Avcının dinen 
hayvan kesmeye ehil bir kimse olması 
gerekir. Müslümanların ve Ehl-i kitap'ın 

avladıkları yenir, Mecüsfler'le putperest
lerin avladığı yenmez. Ayrıca avianma 
ehliyetine sahip kiŞilerin. avladığı yen
meyen kişilerle ortaklaşa avladıkları avın 
eti de yenmez. z. Avcı besmele çekmeyi 
kasten terketmiş olmamalı, ya silahını 

kullanırken veya av hayvanını salarken 
besmele çekmiş olmalıdır; unutmasının 
ise bir mahzuru yoktur. Ayet-i kerfme
deki, "Allah'ın ismi zikredilmeyeni ye
meyiniz" (el-En'am 6/ 121) hükmü, kasıt
lı olarak besmele çekilmeden avianan av 
hayvanını da içine almaktadır. Ancak Şa
fifler ilgili ayeti "Allah'tan başkası adına 
kesilen" şeklinde yorumlayarak ve ayrı
ca konuyla ilgil i bazı hadisiere dayana
rak (bk. İbn Kesir, lll, 317; Şirbfni, IV, 272) 
besmelenin bilerek terkedilmesi duru

munda da bir mahzur olmadığ ı görü
şündedirler. 3. Avcı av niyetiyle silahını 
kullanmalı veya av hayvanını salmalıdır. 
4. Avcı silahını attıktan veya hayvanını 

saldıktan sonra başka bir işle meşgul 

olmamalı, avın peşinden gitmelidir. Ta
kip etmez de avı daha sonra bulacak 
olursa, hayvan başka bir sebepten veya 
yaralandığı halde kesilmeden ölmüş ola
bileceği için eti yenmez. 

Av Aletiyle İlgili Şartlar. Av ya ok, mız
rak, bıçak, av tüfeği gibi yaralayıcı ve 

öldürücü bir aletle veya köpek, atmaca, 
şahin, doğan gibi bu iş için eğitilmiş hay
vanlarla yapılır. Kur'an-ı Kerim'de eğitil
miş hayvanların yakaladıklarının yene
bileceği belirtilmiştir (bk el-Maide 5/ 4) 
İbn Abbas 'a göre buradaki hayvanlar
dan maksat av için eğitilmiş köpekler, 
çita ve benzeri hayvanlarla avcı kuşlar
dır. Hadislerde de avcı hayvanların ya
kaladıkları avın belirli şartlarda yenebi
leceği belirtilmiştir (bk Buhar!, "~eba'il,ı.", 
2, 7, 10; Müslim, "Sayd", 1, 2, 3). Avın he
la! olabilmesi için bu hususta belirlenen 
şartlar şunlardır : 1. Avcı hayvanlar eği
tilmiş olmalıdır. Köpek ve benzeri hay
vanların eğitilmiş olmaları yakaladıkları 

avdan yememeleriyle, kuşların eğitilmiş 
olmaları da salıverildikleri zaman git
meleri, çağrıldıklarında geri dönmeleriy
le belli olur. Köpek cinsinden hayvanla
rın eğitilmiş sayılmaları için Şafii ve Han
belfler sadece avı yememesini değil gön
derilince gitmesini, alıkonunca itaat et
mesini de şart koşarlar. Malikiler ise sa
dece bu son iki şartı ararlar. Bu hayvan
ların belirtilen şartlarla ne zaman eği
tilmiş kabul edilecekleri konusunda ise 
usta avcıların görüşlerinden istifade edi
leceği genellikle kabul edilmektedir. z. 
Avcı hayvanların sahipleri tarafından av 
için salıverilmiş olması gerekir; salıve
rilmeden kendiliklerinden yakaladıkları 
avın etinin yenmediği hususunda fakih
ler görüş birliği içindedir. Bunun dışın
da Hanefi mezhebinde avcı hayvanların 
belirli bir av için salıverilmesi şartı yok- · 
tur. Diğer üç mezhebe göre ise avcı avı

nı görüp belirlemeli, daha sonra hayva
nını salmalıdır. 3. Av sırasında avcı hay
vana eğitilmemiş başka bir hayvan or
tak olmamalıdır. Eğitilmemiş hayvan 
avı kendisi için tutar ve yer. Bu bakım
dan onun tek başına yakaladığı av yen
mediği gibi ortak olduğu av da yenmez. 
Hz. Peygamber, "Köpeğimi yollar, yanı

na vardığımda onunla birlikte başka bir 
köpek daha bulursam ne yapayım?" di
ye soran Adi b. Hatim'e, "O avdan yeme; 
çünkü sen yalnız kendi köpeğin için bes
mele çektin. başkasının köpeği için çek
medin" buyurmuştur (Buhiiri, "~eba'ilı", 
2; Müslim, "Şayd", 3, 4, 5). Birkaç avcı kö
peğin birlikte avladıkları hayvanın yen
mesinde ise bir mahzur yoktur. 4. Avcı 
hayvanın avını, kanını akıtarak öldür
mesi gerekir. Avını boğar veya ağıdlı

ğıyla ezerek öldürürse, fıkıhçıların ço
ğunluğuna göre bu av yenmez. Şatiiler'e 
göre ise avcı hayvan avını ağırlığıyla ezip 
öldürse de eti yenir. s. Köpek vb. avcı 


