
AVASIM 

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-



le İbn Hazm'ı tenkit ederken Kur'an ve 
Sünnet'in te'vil usulleri hakkında geniş 
bilgiler verir. 

Kitabın mezhepler tarihiyle ilgili sayı
labilecek konuları ihtiva eden ikinci bö
lümünde müellif, Hz. Peygamber'in ve
fatından hemen sonra ashap arasında 
vuku bulan sarsıntıya temas ederek Hz. 
EbO Bekir'in müessir hutbesine. Beni Sa
ide sakıfesinde yapılan toplantıya, bu 
devirde yürütülen bazı icraata ve Hz. 
Ömer'in hilafete getirilişine kısaca yer 
verir. Bundan sonra Hz. Osman'ın hali
feliği, asilerin çıkardıkları fitne hareket
leri, Hz. Osman'a ve diğer ashaba yönel
tilen maksatlı suçlamalar üzerinde du
rur ve bunları reddeder. Müteakip kı

sımda Hz. Ali'nin hilafeti ile Cemel ve 
Sıffin savaşlarında münafıkların düzen
ledikleri hileleri, uydurdukları yalanları 
ve ŞYa'nın halifelikle ilgili iddialarını ko
nu edinir. Kitabın son kısmında Muavi
ye b. EbO Süfyan ile oğlu Yezid'in hila
fetlerinin meşruiyetinden bahseder; Hz. 
Hüseyin'in, ümmetin imamı durumunda 
olan Yezid'e karşı çıkmasının haksız bir 
davranış olduğunu söyler. Müellif, hila
fete ait hükümlere ve müslümanlar ara
sında ihtilaf konusu olan diğer bazı me
selelere yer verdikten sonra müslüman 
çocuklarının batılın hilelerinden korunup 
İslami usule göre nasıl yetiştirilecekleri 
konusunu anlatarak kitabını bitirir. 

Muhtevası itibariyle değişik konulara 
temas eden el-'A vdşım, bir taraftan, 
müellifın kanaatine göre İslam kültürüne 
kötü maksatlarla sokulan Yunan men
şeli felsefi fikirleri ve bu fikirleri gönül
lü olarak yayan Batıniyye'yi, diğer taraf
tan İslam'ın bünyesinde gelişen muta
sawife. Şia. Zahiriyye ve Müşebbihe'yi 
tenkit eden nadir eserlerdendir. Büyük 
bir fikri gayretin mahsulü olan eserin 
felsefeye yönelttiği tenkit dikkat çekici
dir. Müellifin. bağlı bulunduğu Eş'ariyye 
ekolü dahil olmak üzere, bütün İslami 
gruplar karşısında kendini serbest his
sederek kaleme aldığı kitap İslam dü
şüncesinin orijinal ürünlerinden birini 
teşkil edecek mahiyettedir. Başta dört 
halife olmak üzere ashabın tarihi olay
lar içindeki durumunu derin bir vukufla 
ortaya koyan el- 'Avdsım, ashab-ı kirarn 
hakkında münafıkların, yahudi ve Me
cOsiler'in uydurdukları yalanları, ayrıca 
takıyye* silahının arkasına gizlenerek 
ileriye sürülen gerçek dışı görüşleri çü
rütmek, ashap arasında ortaya çıkan an
laşmazlıkların asıl sebeplerini göstermek. 
büyük ashap çoğunluğuna sürülmek is-

tenen lekeyi temizlemek, Şia grupların
ca hilafet konusu etrafında oluşturulan 
fikirlerin temelsizliğini ispat etmek ba
kımından itikadi mezhepler sahasında 
ayrı bir değer taşır. 

Eser, ilk defa Abdülhamid b. Badis ta
rafından ZeytOniyye Üniversitesi Kütüp
hanesi'nde bulunan ve hicri 655 (1257) 
yılında istinsah edilmiş olan nüsha esas 
alınarak iki cüz halinde yayımlanmıştır 
(Konstantine ı 347- ı 348/ 1 927) Muhibbüd
din el-Hatib, bu baskıya dayanarak el
'Avdsım mine'l-kavdsım ii tahkiki me
va}f.ıji 'ş-şaJ:ıdbe. ba ,·de vefdtl';_ -ne bi 
adıyla eserin sadece ashapla ilgili kıs

mını bazı takdim-tehirler ve notlar ila
vesiyle neşretmiştir (Kahire ı 37ı ). Daha 
sonra Arnmar Tali bi. Ard, ü Ebi Bekr İb
ni'l- 'Arabi el-keldmiyye adıyla hazır
ladığı iki ciltlik çalışmanın ı. cildinde İb
nü'l-Arabi'nin kelami görüşlerini incele
miş, ll. cildinde de el- 'Avdsım'ın Darü'l
kütübi'l-Mısriyye'de bulunan üç nüsha
sı ile ilk neşrini esas alıp eserin tamamı
nı tahkik ederek yayımiarnıştır (Beyrut 
ı985) 
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IIJ YusuF ŞEvKi YAvuz 

AVCI 

Türkler'de 
özellikle Osmanlı Türkleri'nde 

avcı kuşu yetiştirenler ve 
padişahla birlikte ava gidenler için 

kullanılan bir terim. 
_j 

Av, daha İslamiyet'ten önceki dönem
de Türkler arasında oldukça yaygın bir 
spor ve savaş talimlerinden biriydi. Bu 
devirde sporların başında ata binme. ok 
atma, cirit oyunu ve güreşin yanında her 
çeşit avcılık gelirdi. İslam dininin kabu
lünden sonra da Hz. Peygamber'in ata 
binmeyi, ok atmayı ve yüzmeyi teşvik 
edici sözleri gerek Emevi, Abbas! gibi 
müslüman Arap devletlerinin. gerekse 
Türkler'in av meraklarının devam etme
sine sebep oldu. Özellikle Büyük Selçuk
lu Devleti sultanlarının en başta gelen 
eğlencelerinden biri sürek aviarı idi ve 
çok debdebeli geçerdi. Sultanlar aslında 
av gezilerini halkla ilişki . kurmak ve on
ların dertlerini dinlemek için vesile ya
parlardı. Selçuklular· da emir-i şikar de-

AVCI 

nilen avcıbaşı emir statüsündeydi. Aynı 
makam Anadolu Selçukluları'nda da var
dı ve başlıca görevi, sultana ait av kö
pekleriyle avcı kuşlarının bakımını yap
mak ve onunla ava gitmek olan emir-i 
şikarların arasında Sadeddin Köpek gi
bi sonradan vezirliğe yükselenler dahi 
vardı. Memlük Devleti'nde de derecesi 
"emir-i aşere" olan av emYri bulunurdu. 
Bunun görevleri de aynı idi ve yanında 
hirasetü't-tayr ve hayvandar denilen iki 
görevli daha vardı ki bunlardan birincisi 
emir- i aşere derecesindeydi. 

Osmanlı Devleti'nde ise avcılık teşkilat
ça en mükemmel seviyede idi. Osmanlı
lar'da av partileri düzenlenmesi, devle
tin kuruluş yıllarına kadar uzanmakta
dır. Avcı kuşuyla av yapma usulü erken 
devir hükümdarlarında göze çarpan bir 
husustur. Bir rivayete göre Rumeli fati
hi Süleyman Paşa (ö ı 359) bir av sıra
sında ölmüştür. Aynı şekilde I. Murad, 
Hünerndme'de bir av sırasında doğanı
nı salarken resmedilmiştir (TSMK, Hazi
ne, nr. ı 523. 89b). Padişahların sürek av
larına doğancı ve şikar halkından başka 
Has Oda ağaları, peykler. zağarcılar, sek
banlar, solaklar ve yüksek rütbeli devlet 
erkanı. ,hatta yeniçeriler ve bostancılar 
da katılırdı. Bu tür avlar bir yandan din
lenme ve eğlenme amacı güderken öte 
yandan da savaşa hazırlık, halkla irtibat 
kurma ve teftişe de vesile olurdu. Av 
ağaları protokol bakımından yüksek bir 
mevkide idi. Bunlar. padişah bir yere gi
derken en yakınında bulunma hakkına 
sahip rikab-ı hümayun ağalarındandı. 

Çakırcıbaşı, şahincibaşı ve atmacacıbaşı 
denilen bu ağalar, sarayın dış (bTrOn) hiz
metlerine bakan görevlilere dahildiler. 
Şikar ağaları merkezde maiyetlerindeki 
cemaatlerden başka. Osmanlı Devleti'nin 
sınırları içindeki bütün resmi avcı kuşu 
yetişti ricilerinin amiri durumundaydılar. 
Merkezdeki çakırcı. şahinci ve atmacacı 
cemaatlerinden her biri kendi ağasının 
emri altındaydı. Bunlar. imparatorluğun 
belirli yerlerinden gönderilen avcı kuşla
rının bakımı ve terbiyeleriyle görevliydi
ler. BYrOn avcıbaşılarından başka ayrıca 
sarayın Enderun kısmındaki avcılıkla il
gili doğancılar koğuşunun amiri olan do
ğancıbaşılar da vardı. Bu ağalar terfi 
ederlerse mYrahur veya çakırcıbaşı olur, 
taşraya ise sancak beyi, hatta beylerbeyi 
olarak çıkarlardı. Taşrada görevli doğan
cılar. bu tür kuşların en bol oldukları 

yerlerde bulunurlardı. 

Avcı kuruluşlarının bir kısmı da av kö
pekleriyle ilgiliydi. Bunlardan sekbanlar 
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