
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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Se{inetü'r·rüesa, s. 35-36; Ayvansarayf, Ha
dikatü 'l-cevam( II. 86: Müstakimzi'ide, Tuh{e, 
s. 348 ; Sicill -i Osman[, lll, 586; İsma i l Hak
kı Uzunçarş ılı . "Kiinıln-ı Osmam Mefhüm-ı 

Defter-i H akan!", TTK Be Ileten, XV / 59 ( ı 95 ı ). 

s. 381-399; Tahsin Öz, istanbul Camile ri, An-
kara 1987, Il , 33. r:;ı;:ı . 
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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. 
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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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