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kadısı. dedesi yine bu bölgenin kadısı ve 
unlü . bir hadis alimi, dayısı Şerefüzza
man Mecdüddin, Batı Karahanlı Devleti 
hükümdarlarından Kılıç Tamgaç Han'ın 
hekimi idi. Avfl ilk tahsilini doğduğu şe
hirde tamamladıktan sonra bilgisini art
tırmak ve yazacağı eserler için malzeme 
toplamak üzere Maveraünnehir'i, Hora
san'ı ve Hindistan'ın birçok şehrini do
laştı. 1201 'de Semerkant'a gitti. Dayısı 
aracılığıyla Kılıç Tamgaç Han ' ın hizme
tine girerek veliahdı Kılıcarslan Hakan 
Nusretüddin'in münşii oldu. Semerkant'
ta fazla kalmayıp önce Harizm'e ( 1203), 
ardından Nesa ve Nişabur'a gitti ( 1206). 
Nişabur'da birçok ilim adamıyla tanış
ma fırsatını buldu. Daha sonra isfizar 
ve Herat'a uğrayıp (121 O) oradan 121 S 
yılına kadar kaldığı Sicistan'a geçti. Sicis
tan ·dan büyük bir ihtimalle tekrar Bu
hara'ya döndü. Moğol tehlikesi karşısın
da Horasan. indus ve Gucerat üzerinden 
Lahor'a ulaştı. Burada Gur Sultanı Şeha
beddin Muhammed'in memlük*lerinden 
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Melik Nasırüddin Kabace'ye intisap etti 
( 1220). Kısa bir müddet sonra i ran ede
biyatında ilk şuara tezkiresi olan Lüba
bü'l-elbab* ı yazarak Nasırüddin Kaba
ce'nin veziri Aynülmülk Fahreddin Hüse
yin'e ithaf etti. 

Avfl Lahor'da bulunduğu sırada bir ta
raftan Kanbayat'ta kadılık yaparken di
ğer taraftan da Ebü Ali et-Tenühi' nin 
(ö 384 / 994) bir hikayeler mecmuası ma
hiyetindeki el-Ferec ba'de'ş-şidde adlı 
eserini Farsça'ya çevirdi. 1228'de Delhi 
Sultanı Şemseddin iltutmış ' ın Nasırüd
din Kabace'yi yenmesi üzerine onun hiz
metine girdi. Delhi'de daha önce Nası

rüddin Kabace'nin emriyle yazmaya baş

ladığı , Moğollar'dan önce iran'da hüküm 
süren hanedanlara ait 2000'i aşkın ta
rihi ve edebi hikayeyi ihtiva eden Cev~
mi'u'l-hik~yat* ve levami'u·r-rivayat 
adlı eserini tamamlayıp iltutmış'ın vezi
ri Nizamülmülk Muhammed b. Ebü Sa'd 
el-Cüneydi'ye sundu (ı 228) Avfi'iıin ölüm 
tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 
1232 yılına kadar yaşadığı tahmin edil
mektedir. 
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AVFİYYE 
( ;;,.,ı__,.ll )' 

Harici tırkalanndan 
Beyhesiyye'nin bir kolu 

(bk. BEYHESİYYE). 

AVGUNU MEDRESESi 

Kayseri'de 
bir Anadolu Selçuklu medresesi. 

_j 

_j 

Gevher Nesibe Şifahanesi (Çifte Medre

se) yakınındadır ve ona olan benzerli
ğinden dolayı Xlll. yüzyılın başlarına ta
rihlenir. Yakın zamana kadar oldukça 

Avgunu Medresesi - Kayseri 

harap ve evler arasına sıkışmış durum
da bulunan bina, son yıllarda onarılmış 
ve çevresi açılarak ortaya çıkarılmıştır. 

Kesme taştan inşa edilmiş olaf1 med
rese. iki büyük eyvanlı ve revaklı avlusu
nun üzeri açık bir binadır. Giriş eyvanı

nın hemen bitişiğinde tonozlu ve dar yan 
eyvanlarla dört eyvanlı şemayı devam 
ettiren özellikler göstermekte ise de bu 
yan eyvanıardan doğudakinin oda olma
sı muhtemeldir. Diğer Kayseri Selçuklu' 
medreselerinde görüldüğü gibi eyvan 
önlerinde de geniş kemerli revak parça
ları bulunmakta, kuzeybatı köşesinde . ise 
sekizgen gövdeli, piramit külahlı küm
beti yer almaktadır. 
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Iii ARA A LTUN 

AVICENNA 

İbn Sina adının 
Batı dillerinde kullanılan şekli 

(bk. İBN SİNA). 

AVİZE 
( .__;.,.,__,ı ) 

_j 

_j 

Farsça "asılan şey" anlamına gelen avi
ze, asma kandillik* lerin zenginleştiril
miş şekline verilen isimdir. Başlangıç

ta Doğu ve Batı medeniyetlerinde farklı 
özelliklere sahip olarak gelişmişken za
manla ortak bir şekil ve yapı özelliği ka
zanmıştır. Avize, aydınlatma maksadıy
la daha çok mum kullanılan dönemler
de, günümüzdeki genel özellikleriyle Ba
tı dünyasında gelişmiştir. Aynı çağlar

da islam ülkelerinde ise daha çok asma 


