
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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