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ABDÜLKERİM ÖZAYDIN

D FlKlH. Arapça karş ılı ğı sayd olan
av, İslam'da belirli şartlarla mubah kı
lınmıştır; bu husus kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Ancak Mekke ve Medine'nin harem* sınırları içerisinde avcılık
yapılamaz. G.erek hac gerekse umre için
ih ram lı olan kimseler deniz avı yapabilirlerse de kara avı yapamazlar. "İhram
dan çıktığınız zaman (isterseniz) avlanın "
(el- Maide 5/ 2) ayeti, ihramlılar dışında 
ki kimselere genel bir av izni vermektedir (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 avladığı sahipsiz hayvana ibraz* yoluyla sahip olur.
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İslam'da boğazlama (tezkiye) ihtiyar!
ve ıztırari olmak üzere ikiye ayrılır. İhti
yarf boğazlama evcil bir hayvanı usulüne (dini kaidelere) uygun bir şekilde kesmektir. lztırarf boğazlama ise evcil olmayan bir hayvanı silahla veya av köpeği, şahin ve doğan gibi eğitilmiş hayvanlar 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 vurulabilir.

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

Av hayvanlarr eti yenenler ve yenmeyenler olmak üzere ikiye ayrılır. Birincisi
etini yemek, ikincisi post, kürk veya bazı organlarından faydalanmak yahut zararlarından korunmak için avlanır. Bunun 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.

vanların eğitilmiş olmaları yakaladıkları

Avcı ile İlgili Şartlar. 1. Avcının dinen
hayvan kesmeye ehil bir kimse olması
gerekir. Müslümanların ve Ehl-i kitap 'ın
avladıkları yenir, Mecüsfler'le putperestlerin avladığı yenmez. Ayrıca avianma
ehliyetine sahip kiŞilerin. avladığı yenmeyen 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 kerfmedeki, "Al lah'ın ismi zikredilmeyeni yemeyiniz" (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 ilgili bazı hadisiere dayanarak (bk. İbn Kesir, lll, 317; Şirbfni, IV, 272)
besmelenin bilerek terkedilmesi durumunda da bir mahzur olmadığ ı görüşündedirler. 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. Takip etmez de avı daha sonra bulacak
olursa, hayvan başka bir sebepten veya
yaralandığı halde kesilmeden ölmüş olabileceği için eti yenmez.

Av Aletiyle İlgili Şartlar. Av ya ok, mız

rak,

bıçak,

av

tüfeği

gibi

yaralayıcı

ve

avdan yememeleriyle, kuşların eğitilmiş
olmaları da salıverildikleri zaman gitmeleri, çağrıldıklarında geri dönmeleriyle belli olur. Köpek cinsinden hayvanların eğitilm iş sayılmaları için Şafii ve Hanbelfler sadece avı yememesini değil gönderilince gitmesini, alıkonunca itaat etmesini de şart koşarlar. Malikiler ise sadece bu son iki şartı ararlar. Bu hayvanların belirtilen şartlarla ne zaman eği
tilmiş kabul edilecekleri konusunda ise
usta avcıların görüşlerinden istifade edileceği genellikle kabul edilmektedir. z.
Avcı hayvanların sahipleri tarafından av
için salıverilmiş olması gerekir; salıve
rilmeden kendiliklerinden yakaladıkları
avın etinin yenmediği hususunda fakihler 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 hayvanını salmalıdır. 3. Av sırasında avcı hayvana eğitilmemiş başka bir hayvan ortak olmamalıdır. Eğitilmemiş hayvan
avı kendisi için tutar ve yer. Bu bakım
dan onun tek başına yakaladığı av yenmediği gibi ortak olduğu av da yenmez.
Hz. Peygamber, "Köpeğimi yollar, yanı 
na vardığımda onunla birlikte başka bir
köpek daha bulursam ne yapayım?" diye soran Adi b. Hatim'e, "O avdan yeme;
çünkü sen yalnız kendi köpeğin için besmele çektin. başkasının köpeği için çekmedin" buyurmuştur (Buhiiri, "~eba'ilı",
2; Müslim, "Şayd", 3, 4, 5). Birkaç avcı köpeğin birlikte avladıkları hayvanın yenmesinde ise bir mahzur yoktur. 4. Avcı
hayvanın avını, kanını akıtarak öldürmesi gerekir. Avını boğar veya ağıdlı
ğıyla ezerek öldürürse, fıkıhçıların çoğunluğuna göre bu av yenmez. Şatiiler'e
göre ise avcı hayvan avını ağırlığıyla ezip
öldürse de eti yenir. s. Köpek vb. avcı

AVAM
hayvanların yakaladıkları

avdan yemeolduklarının işaretidir. Hadis-i şerifte. "(Köpek tuttu ğu avdan yerse) bu durumda
ondan sen yeme. Çünkü o avı senin için
tutmamış, kendisi için tutmuştur" buyurulmaktadır (Buhar!, "?:eba'ih", 2 ; Müslim, "Ş ayd", 2, 3). Avcı kuşlara gelince,
onlar avladıklarından yeseler de bir mahzuru yoktur. Malikiler'deki hakim görüşe göre ise av köpeği avından yese de
yemese de avladığı yenir. 6. Avda kullanılan silahların kesici, delici cinsten olması lazımdır. Sapa ve taş gibi darbeyle
hayvanı öldüren, yara açmayan silahlarla av yapılmaz .

geçirilir ve kesme imkanı da olursa usulüne uygun olarak kesilmelidir. Bu imkan varken avcının kusuru yüzünden kesilmezse eti yenmez. Sağ olarak ele geçirilmekle birlikte bu sırada can çekiş
mekte ise ayrıca kesilmesi gerekmez.
Hanefiler, almış olduğu yara ile yarım
gün veya daha fazla yaşayacak durumda olan hayvanın kesilmesi gerektiği görüşündedirler. Çünkü bu durumda ihtiyar! boğazlama imkanı vardır. lztırari
boğazlama ise ancak ihtiyar! boğazla
manın mümkün olmadığı durumlarda
geçerlidir.

Bu şartlar, avın avcı hayvan tarafın
dan öldürülmesi durumunda aranmaktadır. Avcının ava ölmeden önce yetiş
mesi ve onu usulüne uygun olarak kesmesi halinde ise bu gibi şartlar aranmaz.

ı, 2, 3, 4, 5, 8; Cessas. Ahkamü 'l·Kur'an, II,

meleri gerekir. Bu

onların eğitilmiş

Av Hayvanı ile İlgili Şartlar. 1. Avın eti
yenen bir hayvan olması gerekir. Hanefiler'e göre, köpek dişiyle avını parçalayan vahşi hayvanları , tımaklı ve pençeli
yırtıcı kuşları, yaratılıştan iğrenç bulunan
fare. yılan, kurbağa cinsinden hayvanları
ve haşereleri, balık dışındaki deniz hayvanlarını yemek haramdır. Ancak başka
bir şekilde bunlardan istifade söz konusu ise bu durumda avlanmalarında bir
mahzur yoktur. Malikiler'e göre bütün
deniz hayvanlarının. Şafii ve Hanbeliler'e
göre ise kurbağa dışındaki deniz hayvanlarının etleri yenebilir (bk. HAYVAN). 2.
Av hayvanının evcil bir hayvan olmaması gerekir. Evcil hayvanlar için avianmak
söz konusu değildir. onlar dini esaslara
uygun olarak kesilir. Yalnız yukarıda belirtildiği gibi evcil bir hayvan kaçar da
bütün gayretiere rağmen yakalanamazsa veya bir kuyuya düşer ve çıkarılamaz
sa silahla öldürülebilir. Çünkü bu durumda ihtiyar! boğazlama imkansız hale gelmiş demektir. Buna karşılık geyik
vb. hayvanlar Q.a ehlileştirilmişlerse artık av yoluyla öldürülemezler. 3. Yaralanan av hayvanının kesilmeden önce ölmesi durumunda ölümünün sebebi aldığı yara olmalıdır. Bu yüzden değil de
başka sebeple ölürse eti yenmez. Yaralandıktan sonra suya düşerek boğu
lan veya bir yamaçtan yuvarlanarak ölen
hayvanın durumu da aynıdır. Vurulan
hayvan doğrudan yere düşer de bu sadme sebebiyle ölürse bu durumda eti yenir. zira bundan sakınmak mümkün değildir. 4. Av hayvanı yaralı olarak ele
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Alı isnadla rivayet edilen
hadisleri toplayan kitap türü.
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Avali, aliye kelimesinin çağulu olup "bir
üst tarafı, mızrağın yarıdan yukarı kısmı " anlamına gelmektedir. Medine'nin doğusunda bulunan 2-3 mil uzaklıktaki köylere de aliye denmektedir (bk.
Ebu Davud, "Salat", 5)

şeyin

Hadislerin en eski rivayetlerine (aiT isnad ) sahip olma arzusu daha sahabe
döneminde başlamıştır (Hatib, ll , 223 )
Muhaddislerin büyük ilgisini çeken ali
isnadlı hadisleri, konularını dikkate almaksızın müstakil kitaplarda toplamayı
hedef alan avali kitapları erken bir devirde 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 mevcuttur. Bunları şöyle sıralamak mümkündür: 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 imamının ali isnadlı hadislerini toplayanlar.

Eyyüb b. Abdullah ei-Firebri'nin, BuMri'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-Meczub, Tunus 1973; Kemal Yusuf el-Hut, Beyrut 1985) bu türü n örneklerindendir. 3.
Herhangi bir hadis imamını esas almaksızın 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 Ktp , nr. 2971 ı) bu türe örnek
teşkil eder.
Adları avali olmamakla beraber senedlerindeki ravi sayısına göre sünaiyyat, sülasiyyat, rubaiyyat .... uşariyyat gibi isimler 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.

_j

Sözlükte "halk, sıradan insanlar" angelen avam alim, filozof ve mutasawıf. hatta idareci gibi zümrelerin
kendilerinden olmayan çoğunluk için
kullandıkları bir terim olmuştur. Karşıtı
lamına

havas * tır.

Avam-havas ayırırnma en çok yer veren mutasawıflara göre avam, genellikle
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