
ve din adamları Nakşibendi şeyhi Hatso
lu Necmeddin'i imam seçmişlerdir. Böy
lece 18S9'da üçüncü imam Şeyh Şamil'in 
uzun yıllar mücadele ettikten sonra Rus
lar'a teslim olmasıyla ortadan kalkan bu 
makam yeniden canlandırılmıştır. 1913 '
te bölgede 2060 cami ve 800 medrese 
mevcutken bugün ancak yirmi yedi cami 
ile 300 kadar din adamı bulunmaktadır. 
Buna rağmen Avaristan 'da Ahulgo (ı839'
da Şeyh Şamil'in 100 müridinin şehid ol
duğu yer), Gimri (ı832'de Ruslar tarafın
dan öldürülen ilk Nakşibendi imamı Gazi 
Muhammed'in mezarının bulunduğu mev
ki) ve Kuzey Azerbaycan'da Kıpçak (Ha
cı M ura d' ın mezarının bulunduğu yer) gi
bi köyler kutsal sayılmakta ve halk akın 
akın buraları ziyaret etmektedir. 

XVII-XVIII. yüzyıllarda Yukarı Dağıs

tan'da Avar Hanlığı'nın hakimiyetini ku
ran Ümmü Han ' ın (ö. 1634) halefleri, Gür
cü Krallığı, Şirvan, Şeki ve Derbent han
lıklarını haraca bağlamışlar, kültürel ve 
siyasi hakimiyetlerini yerleştirmişler, 

ancak bütün Avaristan'ı birleştirmeye 

muvaffak olamamışlardır. Avar Hanlığı 
ilk olarak 1727' de, daha sonra 1802 ve 
1803'te Rus hakimiyetini kabul etmek 
zorunda kaldı. Fakat 1821'de Sultan Ah
med Han Rus hakimiyetine baş kaldı
rınca Avaristan Ruslar tarafından işgal 
edildi. Bununla beraber hakimiyeti tam 
olarak ellerine almayan Ruslar, Avar han
Iarına Rus askeri danışmanları bulun
durmaları şartını kabul ettirdiler. 

XIX. yüzyılda Nakşibendi tarikatının 

önemli bir merkezi haline gelen Avar ül
kesinde Ruslar'a karşı direniş arttı ve 
1830'da "kafirler"le ve Ruslar'la iş birli
ği yapan hanlığa karşı güçlü bir müca
dele başladı. 1834'te imam Hamza Beg 
Avar Hanlığı'nı yıktı ve Ruslar'ı da ülke
den kovdu. 2S Ağustos 18S9' da imam 
Şamil'in teslim olmasından sonra Rus
lar Avar Hanlığı'nı tekrar kurarak başı
na Mehtulinli İbrahim Han'ı getirdiler. 
Fakat 22 Şubat 1863'te İbrahim Han tev
kif edilerek sOrgüne gönderildi ve 2 Ni
san 1864 'te Avar Hanlığı tamamen or
tadan kaldırılarak burası Rus Devleti'nin 
bir vilayeti (okrug) haline getirildi. 

1917'de Rusya'da ihtilalin patlak ver
mesi üzerine Avarlar da direnişe geçti
ler ve Hatsolu imam Necmeddin. Uzun 
Hacı, Said Şamil gibi liderler 192S'e ka
dar burada Bolşevik (Rus) hakimiyeti
nin yerleşmesine karşı mücadele etti
ler. Ancak bu mücadele sonunda Ruslar, 
Avar ülkesini Rus Sovyet Federe Sosya
list Cumhuriyeti'ne bağlı Dağıstan Muh
tar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin bir 
parçası haline getirdiler. 

Avar dil kolları hakkında henüz son söz 
söylenememiştir. Avarca XVI. yüzyıldan 
itibaren edebi bir hüviyet kazandığından 
komşu diller içinde "beynelmilel dil" gö
revini ifa etmiş, 1917 ihtilaline kadar 
değişik şivelerde konuşan halkın anlaş

ma dili olmuştur. Bugün de edebi dil 
olarak. XVI. yüzyıldan beri kabileler ara
sındaki münasebetleri düzenleyen Bol
mats (ordu dili) şivesi esas alınmıştır. XVII. 
yüzyılın ortalarından itibaren Avarca, bu 
dildeki farklı sesleri karşılamak gaye
siyle birçok işaretler de eklenerek Arap 
harfleriyle yazılmaya başlanmış ve Hun
zah kadısı Dibir (ö. 1827) bu harfiere son 
şekli vererek mükemmelleştirmiştir (bu
na "Eski Acem" de denir). Avar edebiya
tı ise aynı devirlerde Arapça yazan Ku
datlı Muhammed b. MOsa ve Kelile ve 
Dirone'yi Avarca'ya tercüme eden Kadı 
Dibir'le doğmuştur. XIX. yüzyılda Avar 
edebiyatı dini ve didaktik, Şeyh Şamil 
devrinde satirik ve lirik eserlerle zengin
leşmiştir. Bunlar arasında özellikle Kaf
kasya-Rusya muharebelerini tasvir eden 
eserler çoğunluktadır. Bu eserlerde en 
önemli mevkii Şeyh Şamil işgal eder. Bu 
dönemin en meşhur ve mühim temsil
cisi ise şair Mahmud Betl-Kahab'dır (ö. 
1919). Son devrin en ünlü temsilcisi de 
Hamzat Tsada' dır (ö. ı 95 ı). 1920'de Arap 
harflerinin esas alındığı alfabe basitleşti
rilerek otuz sekiz harfe indirilmiştir (bu
na "Yeni Acem" dendi); 1928'de Latin 
ve 1938'den itibaren ise Kiril (Rus) alfa
besi kullanılmaya başlandı. Avarca, bu
gün Dağıstan Cumhuriyeti'nde neşriyatı 
olan altı dilden (Avar, Darga, Lak, Lezgi, Ta
basaran ve Kumuk) biridir. Avar dili kendi 
yazı dilleri olmayan Andi ve Dido halkları 
tarafından da kullanılmakta ve bu halk
lar Avarlar'ın kültürü içinde erimekte
dirler. islamiyet'i Avarlar vasıtasıyla ka
bul etmiş bulunan bu iki küçük toplu
luktan Anditer Koysu Andi havzasında, 
Didolar da merkezi Dağıstan'ın Gürcistan 
sınırlarına yakın en yüksek bölgelerinde 
yaşamaktadırlar. Bunun dışında Avarca 
Yukarı Dağıstan 'daki bazı halkların da 
(Darga, Lak) ikinci dili olmuştur; fakat her 
şeye rağmen Rusça idari dil olmaya de
vam etmektedir. Azerbaycan'daki Avarlar 
ise Avarca'yı unutarak Acar Türkçesi'ni 
kullanmaktadırlar. Zaten Avarca'nın ha
kim olduğu bölgelerde bile Türkçe her 
zaman kuwetli bir mevki işgal etmiştir. 
1860'ta Kaluga'da sürgün hayatı yaşa
makta olan Şeyh Şamil' i ziyaret eden 
Ruslar'dan i. Zahar hatıratında. Şeyh Şa
mil ile Avarlar'dan oluşan yakın adam
larının Azeri Türkçesi'yle konuştuklarını 
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ve Rus ordusundaki Kazan Türkleri'yle 
bu dille anlaştıklarını ifade etmektedir. 

Dağıstan'ın az geçit veren dağlık böl
gesinde (Avaristan) yerleşmiş olan Avar
lar, konar göçer koyun besiciliği ve vadi
lerde de ufak çapta tarımla meşgul ol
maktadırlar. Geleneksel el sanatları çok 
gelişmiş olup dokumacılık, halıcılık, ba
kır işçiliği, dericilik, altın işçiliği, tahta 
oymacılığı ve demircilik yapılmaktadır. 
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AVASIM 

( r-lyll ) 

İslam devletleriyle 
Bizans İmparatorluğu arasındaki 

L müstahkem sınır bölgelerine verilen ad :_ı 

Avasım sözlükte "korumak, engel ol
mak; sığınmak" anlamındaki asm ( ~ ) 
kökünden türeyen asımenin çağulu olup 
"koruyan lar, müstahkem mevki! er " de
mektir. Bu müstahkem mevkiler, islam 
ordularının cihad maksadıyla sınırdan 

uzaklaştıkları zaman veya gazactan dö
nerken ülkeye girmeden önce düşman 
saldırılarına karşı sığınıp korundukları 

bölgeler olduğu için bu adla anılmıştır. 

Hz. Ömer zamanında Suriye ve ei-Ce
zTre'nin fethinden sonra İ slam devleti
nin sınırları Toroslar'a dayanmıştı. Bizans 
imparatoru Herakleios, sınır bölgelerin
de yaşayan halkı İslam ordularının teh
dit ve saldırılarından korumak gayesiy
le iç kısırnlara çekerek geniş bir sahayı 
boş bıraktı. Müslümanların "ed-davahT" 
( ı?"ı,.aJI ~ dış kısımlar, dış arazi) adını 
verdikleri bu saha EmevTier zamanında 
iskan edilmeye ve müstahkem mahaller 
kurulmaya başlandı. Askeri düşünceler
le özel olarak tahkim edilmiş olan bu 
bölgeye Sugür (tekili sagr "yarık; sınır") 
deniliyordu. Sugürü'ş-Şamiyye ve Sugü
rü'I-CezTriyye olmak üzere ikiye ayrılan 
bu saha Tarsus'tan başlayarak Adana-
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Massisa (Misis)- Maraş- Malatya hattını 
takip ederek doğuya doğru Fırat'a ka
dar uzanıyordu . Birincinin merkezi Ma
raş, ikincinin ise Malatya idi. islam-Bi
zans mücadelesinde önemli rol oynayan 
bu şehirler askeri yolların birleştikleri 

yerlerde veya geçitierin girişlerinde yer 
alıyordu ve idari bakımdan Suriye'deki 
Kınnesrin ordugahına bağlıydı. 

Müslümanların fetihlerden sonra Su
riye'de teşkil ettikleri beş cündden (as
keri bölge) en kuzeydeki Cündü Kınnes
rin, Abbasi Halifesi Ebu Ca 'fer el-Man
sOr devrinden itibaren çok büyümüş ve 
geniş bir sahayı kaplamıştı. Harünürre
şid sınır şehirlerini tahkim ettirdiği 170 
(786-87) yılında Cündü Kınnesrin'i Cün
dü'l-Avasım veya kısaca el -Avasım adıy

la müstakil bir bölge haline getirdi ve 
tamamıyla askeri teşkilata bağlayarak 
müstahkem noktalara askeri birlikler 
yerleştirdi. Bu yeni eyalet Antakya ' dan 
güneybatıda Asi nehrinin denize dökül
düğü yere, güneydoğuda Halep, Menbic 
ve bunun kuzeyinde Bizans sınırına ka
dar uzanan araziyi içine alıyordu ve mer
kezi başlangıçta Menbic idi. X. yüzyılda 
ise Antakya onun yerini aldı. Avasım'ın 
kuzey ve kuzeydoğusunda sınır kalele
rinin yer aldığı Sugür denilen müstah
kem kuşak ise X. yüzyılda Tarsus, Ada
na, Massisa, Zibatra, Maraş, Malatya ve 
Hısnımansür' dan geçerek Sümeysat' a 
(Samsat), oradan da Fırat'ın batı kıyısını 
takip ederek Balis'e kadar uzanıyordu. 
Arap coğrafyacıları Sugür'u bazan müs
takil bir bölge, bazan da Avasım'a bağ
lı ikinci derecede bir idari bölge olarak 
kaydederler. Sugür genellikle Antakya 
valisi tarafından idare edilmekteydi. 

İlk fetihlerden itibaren İslam ordula
rının en fazla faaliyet gösterdikleri böl
gelerin başında Sugür ve Avasım gel
mektedir. Sınır garnizonlarına yerleşti

rilmiş olan birlikler hemen her yıl yaz 
ve kış Anadolu içlerine akınlar tertip edi
yorlardı. Aynı şekilde Bizans akınlarının 
ilk hedefi de Sugür ve Avasım idi. Sınır 
şehirleri, daimi askeri birliklerin yanın

da ülkenin çeşitli bölgelerinden gelen 
gönüllülerin toplandıkları yerlerdi. Böl
ge nüfusu başlangıçta yerli hıristiyanlar 
ve müslüman Araplar'dan meydana geli
yor, yerli hıristiyanların çoğunluğunu İs
lam kaynaklarında Ceracime olarak ge
çen grup meydana getiriyordu. Bunlar 
bazan İslam devletini, bazan Bizans'ı des
tekliyor ve bu sayede varlıklarını devam 
ettiriyorlardı. Ayrıca Hindistan menşeli 
Sayabice ve Zutlar da bölgenin çeşitli 
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yerlerine yerleştirilmişlerdi. Sınır garni
zonlarındaki müslüman ahalinin ekseri
yetini Araplar teşkil ediyordu. Ancak Ab
basiler'in hilafete geçmelerinden sonra 
bilhassa MansOr ve Harünürreşid devir
lerinde Sugür şehirleri yeniden tamir ve 
tahkim edilerek yeni birlikler yerleştiril
di. Bu yeni birlikler arasında Horasanlı 

lar ve Türkler'in çokluğu dikkati çekmek
tedir. Avasım ' ın devamlı mücadele saha
sı olmasına rağmen iktisadi bakımdan 
gelişmiş olduğu ödediği vergilerin çoklu
ğundan (400 000 dinar) anlaşılmaktadır. 

Avasım eyaleti X. yüzyılın ikinci yarısın
dan itibaren Bizans'ın arka arkaya de
vam eden akıniarına hedef olmaya baş
ladı. Massisa. Adana ve Tarsus Bizans'ın 
eline geçti. Hamdani Hükümdan Seyfüd
devle Bizans hücumlarını bir süre için 
durdurabildi. Onun ölümünden sonra üs
tünlük Bizans'a geçti ve birbiri arkasın
dan sınır şehirleri Bizans İmparatorlu
ğu tarafından işgal edildi. Böylece Ava
sım eyaleti de ortadan kalkmış oldu. 
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ei-AVASIM mine'I-KAVASIM 

( r-\_,.ılcl" r-lyll ) 

Ebu Bekir İbnü'I-Arabi'nin 
(543/1148) 

kelam ve mezhepler 
tarihiyle ilgili eseri. 

_j 

İbnü'I-Arabi bu eserini 1141 yılında il
mi olgunluğa ulaştığı bir dönemde yaz
mıştır. Kainatta her şeyin çift olduğuna, 
meleğin yanında şeytanın, aklın yanın-

da nefsin. hayrın yanında şerrin yaratıl
dığına dikkati çeken müellif, hakkın açık 
alametlerine rağmen batılın yayılma is
tidadı gösterdiğini belirtir ve yayılan ba
tılın hilelerine kavasım bunları ortadan 
kaldıran deliliere de avasım adını verir. 
Kitapta yer alan her konu önce kasıme 
(felaket) başlığı altında batı! ölçüsünde 
ele alınır, sonra asıme (felaketten kurta
ran, koruyan) başlığı altında aynı konu
nun hak ölçüsü içinde izahı yapılarak ge
rekli cevaplar verilir. 

Kitabın muhtevasını bir giriş ve iki bö
lüm halinde ele almak mümkündür. Gi
rişte kelam metodolojisi bahisleri, birin
ci bölümde kelam konuları, ikinci bölüm
de de Hz. Peygamber'in vefatından son
ra ashap arasında meydana gelen olay
lar yer alır. Müellif metot bahsine mu
tasawifenin keşf" yolunu inceleyip ten
kit etmekle başlar. 1 096 yılında Medine
tü~selam'da (Bağdat) Gazzali ile karşılaş
tığını söyleyerek onun filozoflara karşı 
yönelttiği tenkitleri beğendiğini belirtir. 
Kerameti kabul etmekle beraber Gazza
li'nin tasawufi görüşlerine itirazlarda 
bulunan İbnü'I-Arabi meseleyi Kur'an açı
sından değerlendirmeye çalışır. Hakika
ti sadece duyuların verdiği bilgiye has
reden hissiyyün ile imam-ı ma'sümun 
talimine bağlı gören Şfa ve Batıniyye'nin 
fikirlerini tahlil ederek çürütür. Buna 
karşılık nazar* ve tefekkürün bilgi kay
naklarından biri olduğunu söyler. Felse
fi eserlerin Arapça 'ya tercüme edilme
si ve felsefenin İslam dünyasında yayıl
ması hadisesinde yahudi ve hıristiyan bil
ginlerinin Batıniyye yoluyla büyük çap
ta tesir icra ettiklerini belirterek metot 
bahsini bitirir. 

İbnü ' I-Arabi, kitabın birinci bölümü ka
bul edilebilecek kısmında, Mu'tezile ke
lamındaki tevlid* nazariyesinin filozof
ların feyz* ve sudil.r* görüşünden çıktı
ğını ileri sürdükten sonra Allah'ın varlı
ğı bahsine geçer. Konu ile ilgili delilleri 
akli ve şer'i olmak üzere ikiye ayırarak 
gruyyet* deliline özellikle önem verir. Bu 
kısımda filozofların ilahiyyat* ve yer yer 
tabiiyyat* la ilgili fikirlerini ayrıntılı bir 
şekilde inceleyip İslam'ın görüşünü or
taya koymaya çalışır. Allah· ın sıfatları 

na, kaza ve kadere, şer problemine da
ğınık bir şekilde yer veren İbnü'I -Arabi, 
nübüwetle ilgili itirazları ele alarak bun
ları reddeder ve insanlığın dini ve gayri 
dini bütün bilgilerini peygamberlerden 
öğrendiklerini ispat etmeye çalışır. Ha
beri sıfatiarın te'vili üzerinde ısrarla du
rup Müşebbihe ile Zahiriyye 'yi, özellik-


