
AVFT 

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 



kandil*ler kullanılmaktaydı. Geniş ve göl
gesiz aydınlatma elde etmek amacıyla 
tavana asılan bu kandiller yerine daha 
sonraları bilhassa Osmanlı cami ve kub
beli binalarında, üzerlerinde birçok kan
dil bulunan daire şeklinde asma kandil
Iikierin kullanıldığı görülmektedir. Çap
ları kubbe büyüklüğüyle veya asıldıkla

rı mekanın hacmiyle orantılı olan daire 
şeklindeki bu asma kandillikler tek mer
kezden yayılan kuwetli bir ışık temin et
mek maksadıyla geliştirilmişlerdir. Ön
celeri bir tek çemberden ibaret olan as
ma kandilliklere, sonradan alt ve üste 
gittikçe küçülen birkaç çemberin kade
meli biçimde tesbit edilmesiyle daha faz
la kandil taşıyabilen top kandiller orta
ya çıkarılmıştır. Batı'da ise aydınlatma
da asma kandilden ziyade mum kulla
nıldığından bu durum avize şekillerini 

etkilemiştir. 

Ahşap veya dövme demirden yapılan 
ve üzerlerinde mumların oturtulduğu çivi
ler bulunan ilk mum avizelerinin Xl. yüz
yılda Anglosakson kiliselerinde kullanıl
dığı bilinmektedir. Mumların üst üste 
gelmesi halinde birbirlerini eritecekleri 
göz önüne alınarak daha sonra avizeler 
birkaç kat çemberiiden ziyade çok kol
lu modellerde geliştirilmişlerdir. Bunlar 
çaprazlama bir merkezde birleşen kollu 
şamdanlar gibi olup kolların tutturul
duğu göbek kısmından zincirle asılmak
taydılar. Avizelerde elektrik kullanılma 

ya başlandığında da ampuller mum ve 
mum alevi şeklinde yapılarak günümü
ze kadar bu ilk örneklere olan benzer
lik devam ettirilmiştir. Sade görünüm
lü bu avizeler genellikle demirden yapıl
mış ve bitki motifleriyle süslenmişlerdir. 
Ortaçağ sonlarında ise kiliselerde pirinç 
avize kullanımına başlanmış ve özellikle 
Hollanda pirinç avizeleri ün kazanmıştır. 
XVIII. yüzyıldan itibaren bütün Avrupa 
ülkelerinde tunç, pirinç, gümüş gibi ma
denlerle cam, kristal ve neceften yapı
lan, altın veya gümüşle kaplanan, her 
biri bir sanat eseri kabul edilebilecek 
güzellik ve kıymette avizeler yapılması 
yaygınlaşmıştır. Osmanlı saray ve ko
naklarına da Avrupa'nın etkisiyle XVIII. 
yüzyıldan sonra girmeye başlayan avize 
modası, camileri pek fazla etkilernemek
le birlikte, XIX. asrın sonu ile XX. asrın 
başlarında klasik mimariden ayrılan ba
zı yeni camilerde de yerini almıştır. Bu 
devrede bilhassa Venedik ile Bohemya'
dan gelen cam ve kristaLavizeler çok tu
tulmuştur. Bu avizeler yontulmuş küçük 
kristal veya kaliteli cam parçalarının avi-

ze çatısı üzerine muhtelif şekillerde di
zilmeleriyle meydana getirilmiştir. Işığın 
kırılma ve yansımalarıyla göz alıcı bo
yutlara ulaşan ve ağırlıkları birkaç tonu 
b~lan kristal avizelerin en değerlileri, 

Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ile 
Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunmak
tadır. 

istanbul Laleli'deki Ragıb Paşa Kütüp
hanesi'nin altışar kollu ve her kolunda 
ayetlerle çeşitli Arapça ibarelerin yer al
dığı ahşap askılar bazı yayınlarda avize 
olarak tanıtılmakta ise de (krş Kalyon
cu. s. 31-33) bunlar süs olarak kullanıl
mak üzere hazırlanmışlardır ve kendi 
türlerinin en güzel örnekleridir. 
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li] ÖzKAN ERTUGRUL 

AVL 
( J_,.JI) 

İslam miras hukukunda, 
belirli hisse sahiplerinin 

(ashabü'l·fer~iz) 
mirastan alacakları payların 
toplamının ortak paydarlan 

fazla olması hali. 
_j 

Avi lugatta "haktan ayrılmak, zulmet
mek; yükselrnek ve çoğalmak" gibi ma
nalara gelir. islam hukukunda ise bir mi
rasın taksiminde, belirli hisse sahipleri
nin terekeden alacakları pay miktarı he
saplanırken, payların toplamının ortak 
paydadan fazla çıkmasına bu yükselme 
sebebiyle av!, böyle bir durumun ortaya 

Daimabahçe 
sarayı 

Muayede 
Salonu 'nun 

krista l avizesiyle 
Beylerbey i 

Sarayı'ndan 

bir avize 

AVL 

çıktığı miras meselesine de aile veya av
liyye denir. Belirli pay sahiplerinin hisse
lerinde hiç değişiklik yapılmaksızın mi
rasın paylaştırılması halinde varisierden 
bazılarının mirastan mahrum bırakıl

ması veya hisselerinin azaltılması söz 
konusu olacaktır. Halbuki ashabü'l-fe
raiz* in hepsi mirastabelirli bir hisse sa
hibi oldukları için bazılarının mirastan 
mahrum bırakılması düşünülemeyeceğ i 

gibi, kimin ne ölçüde mahrum bırakıla
cağını tesbit etmek de mümkün değil
dir. Böyle bir durumda payların topla
mından elde edilen sayı ortak payda ka
bul edilerek mirasçıların hisse miktarı 
tesbit edilir. Böylece mirasçıların hiçbiri 
mirastan mahrum bırakılmamış ve his
selerde orantılı bir azaltma yapılmış olur. 
Mirasta avi hali yalnız ortak paydanın 
altı, on iki veya yirmi dört olduğu du
rumlarda gerçekleşebilir; ortak payda
nın iki, üç, dört veya sekiz olması halle
rinde avi söz konusu olmaz. 

Mirasta avi hali ilk defa Hz. Ömer za
manında ortaya çıkmış ve sahabe ile ya
pılan istişare sonunda Abbas b. Abdül
muttalib'in teklifi üzerine bu usul benim
senmiştir. Hz. Ömer'in vefatından sonra 
ibn Abbas, sahabenin ittifak ettiği bu 
görüşe karşı çıkarak ashabü'l-feraizden 
bazılarının diğerlerine tercih edilmesi 
gerektiği görüşünü savunmuştur. Ona 
göre avi durumunda kız , oğlun kızı, ana 
baba bir veya baba bir kız kardeş gibi 
asabe*lik durumunda, muayyen hisse
leri gayri muayyen hale dönüşen miras
çıların payları azaltılır, diğerlerinin his
selerinde azaltma yapılmaz. 

Dört Sünnf mezhep ile ibazıyye ve Şfa' 
dan Zeydiyye, avi konusunda Hz. Ömer'in 
uygulamasını esas alırken ibn Hazm ve 
Şfa 'dan Ca'feriyye ibn Abbas'ın görüşü 
nü benimsemiştir. 
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