
AVN i BEY, Yen işehirli 

ğu, bir mecmuaya yazdığı gazeline koy
duğu tarihten anlaşılmaktadır. 18SS'te 
İstanbul'a gitti ve o sırada Beşiktaş Mev
levlhanesi postnişini olan hemşehrisi Na
zif Dede'nin kızı Emine Hanım'la evlen
di. Fakat eşi bu evlilikten dokuz yı l son
ra vefat etmiş, Avni Bey on altı yıl yal
nız yaşadıktan sonra yeniden evlenmiş
tir. 1859'da Mustafa NOri Paşa Bağdat 
valiliğine ve Irak müşirliğine tayin edilin
ce divan katibi olarak onunla birlikte git
ti. Oradan hangi tarihte İstanbul'a dön
düğü belli değilse de Suphi Paşa'nın kur
duğu Tahrlr-i Emlak İdaresi'ne memur 
olduğu, bir ara memuriyetle Gelibolu'ya 
gittiği biliniyor. Gelibolu dönüşünde İ s
tanbul Şehremaneti'nde çalıştı. Hayatı

nın son zamanlarında da Üsküdar Bida
yet Mahkemesi azalığında bulundu. Hak
kında yazılanlardan ve divanındaki bir
çok şiirden hayatının zaruret içinde geç
tiği anlaşılıyor. 7 Ekim 1883'te vefat et
ti; vasiyetine uyularak ilk eşinin Eyüp'te 
Bahariye Dergahı semahanesindeki me
zarının yanına defnedildi. Avni Bey'in bu 
hanımdan Hüsameddin ve Muhsine (ö 
ı 9 16) adlarında iki çocuğu doğmuştu. 
Hüsameddin onun sağlığında, hanımının 
vefatından kırk gün sonra öldü. Muhsi
ne ise bir ara Ankara defterdarlığı gö
revinde bulunmuş olan Şevki Bey'le ev
lenmiş, ondan Hüseyin Avni (Aktuç) , Ni
zamettin (Aktuç) ve Fahrünnisa adında 
üç çocuğu olmuştur. 

Avni Bey kekeme idi. Divanında bunu 
belirten şiirler vardır. Aralarında Osman 
Şems Efendi, Manastırtı Nam. Hersekli 
Arif Hikmet Bey, Leskofçalı Galib Bey, 
Kazım Paşa ve Üsküdarlı Hakkı Bey'in 
de bulunduğu Encümen -i Şuara toplan
tılarında saygı gören Avni Bey Arapça, 
Farsça ve Rum ca' dan baŞka biraz da 
Fransızca biliyordu. Fars dili ve edebiya
tma derin vukufu vardı. Enveri, Sa'dl, 
Feyzl, Örfl ve Kaanl gibi büyük Fars şa 
irlerinin divanlarından pek çok beyit ez-
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berlemişti. Türk şairlerinden de FuzOif, 
Fehlm, Nef'f, Nedim ve Şeyh Galib'i çok 
okuduğu şiirlerinden anlaşılıyor. Avni 
Bey'in Nazif Dede ile tanışıp ona damat 
olmadan önce Mevlevl tarikatına intisap 
etmiş olması muhtemeldir. Onu yakın
dan tanıyanlar Meşnevf'yi ve Divan-ı 
Kebir'i elinden düşürmediğini kaydeder
ler. Şiirlerinde tasawuf düşüncesi, bil
hassa vahdet-i vücüd * görüşü hakim
dir. Kayınpederi müfrit bir Batıni-Alevi 
idi (Gölpınarlı , s. 230-232) Belki onun te
siriyle, fakat onunki kadar aşırı olma
makla birlikteAvni Bey'in bazı şiirlerin

de Ehl -i beyt sevgisinin de ötesinde Ale
vflik neşvesi görülür. Ancak kendisinin 
her haliyle bir peygamber aşığı olduğu 

muhakkaktır. 

Oldukça hacimli olan divanında, bir di
vanda bulunması mOtat olan nazım şe
killerinin hemen hemen hepsi vardır. Ka
side vadisinde birçok şa ir gibi Nef'f'nin 
yolundan gitmiştir . Na 'tlarında ve Hz. Ali 
ile Mevlana'yı övdüğü kasidelerinde o 
büyük kaside üstadına yetişen tek şair 
olduğunu, hatta zaman zaman onu aş
tığını söylemek mübalağa sayılmaz. Ga
zellerinin birÇoğu fikri derinlik bakımın
dan Galib'i, hikmetli sözler ihtiva etme
si yönünden Nabl'yi, lirik oluşuyla FuzO
lf'yi andırır. Buna rağmen onun orüinal 
bir şair olduğunu söylemek gerekir. Av
ni Bey doğuştan şairdi; ayrıca çok oku
duğu, okuduğunu da iyice anladığı şiir
lerinde gayet açık olarak görülmekte
dir. Tasawufu hal edinmekle kalmadığı, 
bu sistemin bütün inceliklerine de vakıf 
olduğu aşikardır. Osman Şems Efendi 
dışında kalan diğer şairlerde bir kuru 
bilgi gösterisi, çok defa kelime ve kav
ram kalabalığı olarak görünen tasawuf 
deyimleri onda şiirin iç ve dış ahengini 
sağlayan estetik unsurlar halindedir. Bü
tün bu özellikler Avni Bey'i son divan şa
iri olarak vasıflandırmaya yarayan nite
liklerdir. 

Eserleri. 1. Divan. 1306' da ( 1888) da
madı Şevki Bey tarafından bastırılmış
tır. Bu baskıda birçok yanlışlıkla r vardır 
ve eksiktir. Veled Çelebi'nin tertip ettiği 
tam nüsha şimdi İl Halk Kütüphanesi Uz
luk Bölümü'nde bulunan (nr 6945, 6947) 

Konya Mevlana Enstitüsü yazmasıdır. Bu 
nüshanın sonunda Farsça şiirlerinden 

meydana gelmiş bir divançesi de bulun
maktadır. Suud Yavsf'nin bundan istin
sah ettiği nüsha ise oğlu Celal Yavsf'nin 
elinde idi. 2. Mir'at- ı Cüm1n. Birtakım 
psikopat tipleri mizah üs!Obuyla tarif et
tiği eseridir (nşr M. Çavuşoğİu, Sympo· 

sium, nr. 1, İstanbul 1965, s. 5-20). Şeyh 
Galib'in Hüsn ü Aşk'ına nazire olarak 
kaleme aldığı Ateşgede ve Meşnevi ter
cümesi tamamlanmamıştır. Abname, Ba
hariye Dergahı ' nın susuzluğundan şika

yet için ll. Abdülhamid'e sunulmuş yarı 
manzum seeili bir dilekçedir. Bütün bu 
eserler Veled Çelebi'nin tertip ettiği di
vanda vardır. Bazı terimierin manalarını 
açıkladığ ı sözlükle Rumca'dan tercüme 
ettiği söylenilen İntak adlı romanı tesbit 
edilememiştir. Avni Bey'in hicivlerini Ni
Mn-ı Kaza adlı bir mecmuada topladığı, 
fakat damadının ikazı üzerine bu eseri 
yaktığı rivayet edilir. 
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Iii MEHMET ÇAVUŞOGLU 

AVNİ ÖMER EFENJ?İ 
(ö. 1070/ 1659) 

Osmanlı devlet adamı ve 
kanunname müellifi. 

_j 

Babasının adı Mustafa'dır. Ailesi ve tah
sili hakkında fazla bilgi yoktur. Divan - ı 

Hümayun Kalemi'nden yetişti. İmam Meh
med Efendi'den hat dersleri alarak sü
lüs ve nesih yazıda maharet kazandı. Of
van-ı Hümayun katipliği ve relsülküttab-

Avni ömer Efendi'nin yaptırmış olduğu ömer Avni Camii · 
Kabataş 1 istanbul 



lık yaptı ; nişancılık payesiyle emekli ol
du. Halvetiyye şeyhlerinden Cihangiri Ha
san Efendi 'ye intisap eden Avni Ömer 
Efendi 'nin İstanbul Kabataş 'ta set üs
tünde inşa ettirdiği bir cami ve rnekte
bi vardır. Mezarı yaptırdığı caminin mih
rabı önündedir. 

Avni Ömer Efendi Osmanlı toprak sis
temi ve taksimatı hakkında Kanun-ı Os
manf Mefhı1m-ı Defter-i Hakiini adıyla 
bir eser kaleme alarak bunu devrin pa
dişahı IV. Murad'a takdim etmiştir. Sa
de bir dille yazılan eser mukaddime, asıl 
metin ve kısa bir hatimeden meydana 
gelmektedir. Müellif mukaddimede ara
zi hakkında genel bilgiler vererek kendi 
zamanında şehir ve köylerde halkın iş

lediği arazinin hukuki statüsü (öşri, ha
racl. mülk, miri vb.) üzerinde durmakta, 
Osmanlı ülkesinde bu statüde olan yer
lerden örnekler vermektedir. 

Metin kısmında ise Osman l ı ülkesin
deki toprakları haslar. malikane, evkaf. 
arpalık, ocaklık, zeamet ve timarlar, te
kaüt ti marları , yurtluk timarlar, malika
ne timarlar, münavebe timarları , geri 
hizmet timarları, canbazan ve gariban 
timarları. voynuk beyleri ve çeribaşı ti
marları, yund ocaklar, timarlı kale mu
hafızları , müsellem ti marları , hassa av 
kuşları timarı, ashab-ı derek timarı , der
bendci timarları , atçeken timarları . hı

ristiyan timarları . baştina lar olmak üze
re yirmi beş kısma ayırarak her birinin 
hangi hizmetlere tahsis edildiği, arala
rındaki farklar ve yer yer uygulamada 
aldığı şekiller hakkında bilgi vermekte
dir. Ayrıca toprak sistemi ve toprağa ta
sarruf edenlerle ilgili çeşitli terimleri de 
açıklamaktadır. Hatimede ise eserin dili
nin sadeliğine ve IV. Murad adına yazıl
dığına temas edilmektedir. 

Osmanlı toprak sistemi konusunda 
önemli bir kaynak olan eserin asıl de
ğeri, XVII. yüzyılda bu konuda yazılmış 

diğer kaynaklarla mukayese edildikten 
sonra daha iyi anlaşılacaktır. Eserin bir 
nüshası Süleymaniye Kütüphanesi ' nde 
(Yahya Tevfik, nr. 1578/ 278) bulunmakta
dır. Uzunçarşılı kendi özel kütüphane
sindeki istinsah edilmiş bir nüshayı Bel
l eten 'de yayımlamıştır. 
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AVNİYYE 
( ~__,.ll ) 

Harici fırkalarından 
Beyhesiyye'nin bir kolu 

(bk. BEYHESİYYE). 

A VNÜ'l-BARİ 

( i.S.)I.,ll~ ) 

Zebidi'nin 
et-Tecridü's-sarih adlı Şal_ıil_ı-i Bul]iiri 

muhtasarı üzerine 
Sıddık Hasan Han tarafından 

yazılmış kısa şerh 

(bk. et-TECRİDÜ's-SARİH). 

AVNÜ'l -MA'BÜD 
( ~.r.-J i w_,.. ) 

Ebü't-Tayyib ei-Azimabadi tarafından 
Ebu Davud'un es-Sünen'ine 

yazılan şerh 

(bk. es-S ÜNEN). 

AVRAT PAZARI 

Osmanlılar'da 
alıcıları da satıcıları da 

kadın olan pazar, 
kadınlar pazarı. 
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Osmanlı döneminde, özellikle XIX. yüz
yıl son larında rağbette olan avrat pazar
ları, ev kadınlarının haftalık ihtiyaçlarını 
karşıladıkları bugünün semt pazarlarına 
benzer alışveriş yerleridir. Çevre yerleşim 
merkezlerinden gelen kadınların getir
dikleri sebze, meyve ve hayvancılık ürün
leri ile kendi yaptıkları el işlerinin satıldı
ğı bu pazarların benzerlerini halen Ana
dolu'nun bazı bölgelerinde görmek müm
kündür. Bunlar genellikle küçük ilçeler
de. köylerden gelen kadınların kurduk
ları pazarlardır ve a lıcıları da kadınlar
dır. Tarlalarda daha çok kadınların ça
lıştığı Doğu Karadeniz bölgesinde bu pa
zarları nadir olarak erkeklerin kurduk
ları da görülmektedir (Akçaabat sa l ı pa
za rı gibi). 

Osmanlı avrat pazarlarının en ünlüsü. 
Cerrahpaşa'daki Kocamustafapaşa cad
desinin Yağhane ile birleştiği yerde ku
rulan avrat pazarıdır. Kaynaklardan. bu 
pazarın ilk defa Kanüni'nin zevcesi Ha
seki Hürrem Sultan ' ın (ö 1558) deste
ğiyle , kendisine ait olan Haseki Darüşşi
fa ve imareti'nin yakınında, Roma dev
r ine ait Arcadius sütununun önündeki 
Forum Arcadii'nin yerinde kurulduğu öğ -

AV RET 

renilmektedir. XIX. yüzyılın sonlarında 

Haseki Avratpazarı ' nda , Şehzadebaşı ' n-

daki Direklerarası 'ndan daha küçük bir 
direkli çarşının mevcut olduğu ve 1905 
yılında direklerle çatının kaldırılarak dük-
kanların değ işik bir şekle sokulduğu bi-
linmektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 
İst.A, lll , 1356- 1357; TA, lV, 272. 

~ ÖzKAN E RTUGRUL 

ı 
AVRET 

ı 

( ;;_,__,.ıl ) 

Vücutta 
dinen örtülmesi gereken ve 

başkasının bakması 

haram olan yerleri ifade eden 
bir fıkıh terimi. 

L _j 

Avret Arapça 'da "eksik, gedik, açı k; 

açılıp görünen şey ; korkulacak, zarar ge
lecek yer" gibi manala ra gelir. Ayrıca kü
çük kale üstlerinde, sınır boylarında ve 
cephede ordu saflarında bulunan ve düş

man saldırısına imkan veren gedikler, 
dağlarda bulunan yarık ve çatlaklar da 
bu kelimeyle ifade edilir. Göründüğün
de utanılan ve örtülmesi gereken her 
gizli şeye, özellikle insanın mahrem ye
r ine de avret denir ki kelime daha çok 
bu anlamda kullanılagelmiştir. Fıkıh te
rimi olarak avret, insan vücudunda gö
rünmesi ve gösterilmesi günah sayılan, 
namazda ve namaz dışında örtülmesi 
farz ve başkalarınca bakılması haram 
olan yerlerdir. 

Avret kelimesi sözlük anlamında Kur'
an-ı Kerim'de iki defa ve aynı ayet için
de tekil şekliyle geçer : "Gerçekten evle
rimiz ( düşmana) açıktır (avret ) derler; oy
sa evleri açık değildi'' (ei-Ahzab 33 / 13) 
Ayrıca terim anlamına çok yakın bir ma
nada iki yerde çoğul olarak kullanılmış-
tı r ; bunlar. " ... sizin açık bulunabileceğ i-

niz üç vakit ... " (en-Nür 24/ 58) ayeti ile 
" kadınların mahrem yerleri (avrat ) ... " (en
Nür 24/ 31) ayetidir. Kelime, ayet! ere nis
bet! e hadislerde daha çok geçer ve ge
nellikle terim anlamında kullanılır. 

Vücutta örtülmesi emredilen yerler 
erkek ve kadına göre değiştiği gibi er
kek ile kadının avret yerlerinin sınırları 
konusunda İslam alimleri arasında te
ferruatta bazı görüş ayrılıkları vardır. 

Erkeğin avret yeri Hanefl. Maliki. Şa

fii ve Hanbeliler'in oluşturduğu cumhüru 
fukahaya göre göbekle diz kapağı ara
sıdır . Ancak Hanefı1er diz kapağının da 
avret yerine dahil olduğunu ve bunun 
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