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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-

106 

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 



el- 'Avdmilü'l-mi,e'si gelir. Ayrıca Ali 
ei-Kayrevani, Feyz-i Kaşani. Siraceddin 
Muhammed b. Yüsuf el-Herevi ve Muhsin 
ei-Kazvini'ye de el- 'Avdmil ( fi 'n - na~v ) 
adlı eserler nisbet edilmektedir. Osmanlı 
medreselerinde asırlarca okutulan Bir
givi'nin el - 'Avdmil'i ile Cürcani'nin ay
nı adlı eseri bu türün en yaygın iki kita
bı olduğundan. Cürcani' nin eserine el
'Avı1milü1- 'atf~, Birgivi'ninkine de el
'Avdmilü 'l-cedid denilegelmiştir. An
cak bu iki ünlü muhtasar arasında arnil
lerin sayısı ve ele alınış tarzları bakı

mından esaslı farklar bulunmaktadır. 

Cürcani el- 'Avdmil'inde. "el- 'Avami
lü'l-mi,e" veya "Mi,etü 'amil" adına sa
dık kalarak 100 arnilden söz etmiş ol
makla beraber, gerek bu sayıyı bulmak 
gerekse arnilieri bu rakamda dondur
mak hususunda zorlandığı görülmekte
dir. Eserde arniller lafzi ve manevi ol
mak üzere iki ana gruba bölündükten 
sonra lafzi arniller kıyasi ve semai diye 
ikiye ayrılmış ; semailer (on üç nevi halin
de) doksan bir. kıyasiler yedi, manevi
ler iki olmak üzere toplam 1 00 am il sa
yılmıştır. Birgivi ise bu taksimi altmış 
amil, otuz mamul, on amel (i'rab. aıamet) 
şeklinde yaparak sayıyı 100'e tamamla
mıştır. Her ne kadar eserin adı el- 'Ava
mil ise de ihtiva ettiği konular sadece 
arnillerden ibaret olmayıp mamuller ve 
i'rab alametleri de ayrı ayrı başlıklar ha
linde ele alınıp incelenmiştir. Bu iki ün
lü eserin en belirgin özellikleri, Cürca
ni'nin telif ettiği el-'A vdmil'in son de
rece veciz ve ihatalı. Birgivi'nin eserinin 
ise daha pratik, tasnifi daha mantıklı 

ve sade olmasıdır. 

Cürcani'nin el- 'Avdmil'i Anadolu'nun 
doğu ve güneydoğusunda. Arap alemin
de, iran'da, Hindistan ve Pakistan'da, 
Birgivi'ninki ise Anadolu 'nun diğer yö
relerinde ve Balkanlar'da asırlarca med
reselerde ders kitabı olarak okutulmuş
tur. Her iki eser nahiv klasikleri arasın
da haklı bir şöhrete sahip olmuştur. Bir
givi'nin el - 'Avdmil'i, aynı müellifin İ~
hdr ( u 'l- esrar)' ı ve İbnü ' I-Hacib ' in el-Kı1 -
iiye'si, "Nahiv Cümlesi" veya "Nahiv Mec
muası" adıyla bir arada basılarak yüz yıl
larca medreselerde okutulmuştur. Bir
givi'nin el- 'A vdmil'i, İzMr adlı eserinin 
bir özeti mahiyetinde olup konular aynı 
ana başlıklar altında ve aynı metotla ele 
alınmıştır. 

Bu iki eser üzerine Türk, Hintli ve iran
lı birçok gramer alimi tarafından şerh, 

haşiye ve ta'lik nevinden eserler yazıl
mış, kolay ezberlenmeleri için manzum 

hale getirilmiş, i'rabları incelenmiş, Türk
çe'ye ve Farsça'ya tercüme edilerek ya
yımlanmıştır. Cürcani'nin kaleme aldığı 

el -'A vdmil'in Süleymaniye Kütüphane
si 'nin muhtelif bölümlerinde 125 yaz
ma nüshasının bulunması, Türkiye'de 
esere verilen önemi göstermektedir. Ay
rıca eser, sadece metin veya bir şerhiy
le birlikte istanbul, Hindistan, Mısır (Ka
hire. Bulak). Mekke ve iran'da defalarca 
basılmıştır. Aynı şekilde Birgivi'nin el
'Avdmil'i de sadece metin veya el-Kd
li ye ve İ~hdr ile beraber. yahut bir şer
hi ya da haşiyesiyle birlikte, en çok İs
tanbul'da olmak üzere Kahire. Bulak. Dı
maşk ve Hindistan'da birçok defa basıl
mış, ayrıca bazı Osmanlı alimleri tara
fından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Bu 
tercümelerin de çoğu basılmıştır. 
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~ İsMAİL DuRMUŞ 

AVANE b. HAKEM 
(~\cr. ;;;~ ) 

Ebü'l -Hakem Aviine b. Hakem 
b. Aviine el-Kelb! el -Kufl 

(ö. 147 / 764 [?]) 

Ensab alimi ve Emevi devri tarihçisi. 
L ~ 

1 09 (727) yılında bir süre Horasan va
liliğine vekalet eden ve daha sonra da 
Sind valisi olan Hakem b. Avane'nin oğ 

ludur. Doğum tarihi kesin olarak bilin
memektedir. Muhtemelen 90 (709) yılın
dan önce Küfe'de doğmuştur. Kelb ka
bilesine mensup olduğuna dair rivayet
ler yanında bunun sonradan uydurul
duğunu ileri sürenler de vardır. Doğuş

tan ama olan Avane'nin hayatı hakkın
da fazla bilgi bulunmamaktadır. İbnü'n
Nedim'e göre 147 (764). Medaini'ye gö
re ise 158 (775) yılında vefat etmişti r. 

Arap şiiri ve ensab * ıyla Ernevii er' in ilk 
dönemi hakkında geniş bilgiye sahip olan 
Avane İslami devirde kitabına "tarih" adı
nı veren ilk müelliftir. 

AVANE b. HAKEM 

Avane b. Hakem'in kaynaklarda zik
redilen, ancak günümüze ulaşmayan iki 
eseri vardır. 1. Kitı1bü't-Tı1rfl]. Hicri 1. 
yüzyılda meydana gelen olaylara ayrı

lan eser. yapılan nakiller dikkate alınır
sa, dört halife dönemini, irtidad hare
ketleri, fetihler. Hz. Ali-Muaviye müca
delesi, Hz. Hasan'ın halifelikten feragat 
etmesi ve Abdülmelik b. Mervan devri 
sonuna kadar Irak ve Suriye'de vuku 
bulan olayları ihtiva etmektedir. 2. Sire
tü Mu 'avi ye ve Beni Ümeyye. islam 
dünyasında bir halife ve hanedan hakkın
da kaleme alınmış ilk kitap olması bakı

mından ayrı bir önemi vardır. Müellif bu 
eserinde kronolojik sırayı takip ederek 
Emevi halifelerine dair bilgi verir. Her 
iki eser de şiirden ve hikaye üslübun
dan arınmamış olmakla beraber islam 
tarih yazıcılığının gelişmesinde önemli 
bir merhale teşkil eder. Aynı zamanda 
bu iki eser İbnü' I-Kelbi, Asmai. Heysem 
b. Adi. Ziyad b. Abdullah ei-Bekkai, Me
daini, Belazüri ve Taberi gibi tarihçilere 
kaynak olmuştur. 

Emeviler hakkında verdiği bilgilerde, 
Kelb kabilesi mensuplarıyla , olayları biz
zat görmüş kişilerden veya onların ya
kınlarından duyduğu rivayetlere istinat 
etmiş olması eserlerine ayrı bir değer 
kazandırmaktadır. Ancak olayları anla
tırken çok defa Emeviler lehindeki Suri
ye kaynaklı rivayetlere ağırlık verdiği gö
rülmektedir. Bu yüzden Emevi taraftarı 
olmak ve onların lehinde haber uydur
makla itharn edilmiştir. Bununla bera
ber ondan yapılan nakillerde zaman za
man Emevi aleyhtarı Irak ve Medine 
menşeli rivayetlere de rastlanmaktadır. 
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