
ve on bin kadar savaşçıya sahiptir. Li
deri, halk arasında itibarlı bir yeri bulu
nan Geylani ailesinden Seyyid Ahmed-i 
Geylanfdir. Abdülkadir-i Geylanfnin to
runlarından olan Ahmed-i Geylanfnin 
güçlü bir tarikat ailesinden gelmesi, teş
kilatın halk arasındaki nüfuzunu arttır
maktadır. 

Cephe-i Necat-ı Milli. Sıbgatullah Mü
ceddidfnin liderliğindeki bu grup ılımlı 

karakterde olup on bin kişilik bir savaş
çı gücüne sahiptir. Müceddidf bir süre 
Libya'da kalmış, Libya'nın yardımı ile 
Danimarka'da bir islam merkezi açarak 
başkanlığını yapmıştır. İşgalden sonra 
da Pakistan'a dönüp cihada katılmıştır. 

Yukarıdaki yedi teşekkül Sünni müs
lümanlara ait olup ayrıca, ülkedeki müs
lüman nüfus içerisinde azımsanmaya
cak bir nisbeti temsil eden Şif müslü
manların da Sovyet işgaline ve yöneti
me karşı mücadele vermek üzere teşkil 
ettikleri çeşitli gruplar bulunmaktadır. 

Özellikle Afganistan ' ın orta kesimlerin
de yaşayan Şifler'in Seyyid Ali Behiş

tf'nin liderliğindeki ŞOra-yı İttifak-ı is
lamı ve Şeyh Asaf Muhsinfnin liderli
ğindeki Hareket-i İnkılab-ı islamı adları
nı taşıyanlar önemlidir ve bunlar Peşa
ver'deki mücahid gruplarıyla birlikte ha
reket etmektedirler. Bu ikisinden baş
ka iran'la yakın münasebeti olan Şar
man-ı Nasr teşkilatı da önemlidir. 

Çeşitli gruplara dağılmış olan Afgan 
mücahidleri, işgalcilere ve komünist yö
netime karşı daha etkili mücadele ver
mek için, 1982 yılında bütün teşekkül
lerin gayretiyle Afgan Mücahidleri is
lam İttihadı adıyla bir birlik oluşturdu
lar. Fakat bu teşekküller kendi grupla
rının feshine yanaşmadıkları için birlik 
kısa zaman sonra dağılmak zorunda 
kaldı. 198S yılında ikinci bir anlaşma ile 
yine aynı adı taşıyan yeni bir birlik ku
ruldu ve başına ilk başkan olarak Ab
dürresul Seyyafın yardımcısı Ahmed 
Şah getirildi. Varılan anlaşmaya göre 
başkanlığa , üç aylık sürelerle dönüşüm
lü olarak yedi mücahid grubunun tem
silcileri geleceklerdi. Sovyet işgal birlik
lerine ve onların desteğiyle ayakta du
ran yönetime karşı mücadele veren ye
di mücahid grubun birleşerek ortak ha
reket etmeleri, güçlerini arttırdığı gibi 
faaliyetlerin koordineli yürütülmesine 
de yardımcı oldu. Muhammed Necfbul
lah ' ın uzlaşma tekliflerini reddeden Af
gan Mücahitleri İslam İttihadı . Sovyet 
birliklerinin Cenevre Antiaşması uyarın-

ca 1 S Mayıs 1988'de Afganistan'dan çe
kilmeye başlamalarından sonra Haziran 
1988'de sürgünde bir hükümet kurup 
başkanlığına Ahmed Şah ' ı getirdi. 

1 S Şubat 1989'da Sovyet birliklerinin 
Afganistan'dan tamamen çekilmeleri 
üzerine ortaya çıkan yeni durumu gö
rüşmek amacıyla , Tahran yanlısı Şif mü
cahid grupların katılmamalarına rağ

men Sünni mücahid teşkilatların iştira
kiyle Afgan Mücahidleri Danışma Mecli
si Pakistan'ın Havaipindi şehrinde top
landı. Şura adı verilen bu meclis takip 
edilecek yeni stratejileri belirledi ve bü
tün grupların temsil edildikleri bir 
mücahid hükümeti kurdu. Şura. devlet 
başkanlığına Sıbgatullah Müceddidfyi, 
başbakanlığa Abdürresul Seyyafı ve dış 
işleri bakanlığına da Gülbeddin Hikmet
yar'ı getirdi. Mücahidlerin kurdukları 

bu hükümeti Suudi Arabistan. Sudan ve 
Bahreyn tanıdı. Hikmetyar, XVIII. İslam 
Ülkeleri Dış İşleri Bakanları Konferan
sı ' nda ( 13-14 Mart, 1989 Riyad) mücahid 
hükümetini temsil etti. 
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AFİF 

(bk. İFFET). 

AFİFİ 
(#1) 

Abdülvehhab b. Abdisselam b. Ahmed 
ei-Merzilkl ei·Aflfl 
(ö. 1172 / 1758) 

Şiizeliyye tarikatının 

Afifiyye kolunun kurucusu. 

_j 

ı 

_j 

Mısır'ın MenOfiyye bölgesindeki Min
yetü Afff kasabasında doğdu. Doğum 
tarihi belli değildir. İlk tahsilini burada 
yaptıktan sonra Kahire'ye gitti. Ezher 
yakınlarındaki Sinaniyye Medresesi'nde 
ibadetle meşgul olduğu yıllarda Maliki 
müftüsü şeyh Salim en-Nefravf'den ders 
aldı. Daha sonra hacca gitti. Burada gö
rüştüğü İdrfs ei-Yemanfden icazet alıp 

AFiFi 

Mısır'a döndü. Medresetü'I-Eşrefiyye'de 

SaJ:ıfJ:ı-i Müslim okutan Ahmed el
İskenderfnin hadis derslerini takip etti. 
Şazeliyye tarikatının Tayyibiyye kolunun 
kurucusu Ahmed et-Tihamf et-Tewatf
ye (ö. 1715) intisap ederek Şazeliyye ta
rikatına girdi. Süluk*ünü tamamlaya
rak onun halifesi oldu. Bu arada Şeyh 
Mustafa Kutbüddin ei-Bekrfden Halve
tiyye icazeti aldı. Sabbağ diye tanınan 
hocası Ahmed et-Tihamfnin ölümünden 
sonra Muhammed el-Belfdfnin tefsir 
derslerine devam etti. 12 Safer 1172 
( 15 Ekim 1758) tarihinde vefat ettiğin 

de Sfdf Abdullah ei-Menüffnin yanına 
defnedildi. 

1178'de şiddetli bir selin Affffnin 
kabrini tahrip etmesi üzerine oğulları 

ve müridieri yeni bir türbe inşa ettiler. 
Bu türbe bir süre sonra Mısır halkının 
ziyaret yerlerinden biri haline geldi. 
Memlük emirlerinden Muhammed 
Kethüda Abaza orada bir imaret ve zi
yaretçiler için bazı binalar yaptırdı. Affff 
adına tertiplenen tören ve ihtifallere 
(mevlid} Mısır'ın her tarafından büyük 
topluluklar gelir ve davullu zurnalı bir 
şenlik şeklinde yapılan bu tören on gün 
kadar sürerdi. Mısırlılar'ın velflerin hatı
ralarını anmak için düzenledikleri ve 
mevlid adını verdikleri bu törenierin en 
muhteşemi XIX. yüzyılın sonunda yapıl
mıştır. Bu tören, meydana gelen bazı 

hadiseler sebebiyle 19SO'ye kadar bir 
daha icra edilmemiş, bu tarihten sonra 
tekrar düzenlenmeye başlanmıştır. 

Affff eser bırakmamıştır. Onun tari
kat ve tasawufla ilgili görüşleriyle tari
kat silsilesini müridierinden Abdurrah
man b. Süleyman ei-Gureynf RisQJetü's
silsile adlı eserinde anlatmıştır. Tarika
tın adab ve erkanı ile evrad ve ezkarı 

Ahmed Zerrük tarafından Risô.letü'l 
usı11 ve Risô.letü'l-ümmehô.t adlı risale
lerde bir araya getirilmiştir. Affff ei
Vakkad, Gureynr ve ZerrOk'un risaleleri
ni Hidô.yetü's-sô. ,il ilô. mecmı1 'i'r-re
sô. ,il (Ka hi re 1316) adlı eserde yayımla
mıştır. Aynı risaleler Abdülkadir Zekf 
tarafından en-NefJ:ıatü'l- 'aliyye if ev
rô.di's-Şô.?eliyye (Ka hi re 1321 l adıyla 

tekrar basılmıştır. 

Abdünnebf Muhammed, el-İrşô.dô.tü 'd
dfniyye (Minye, ts .) adlı eserinde Afffiy
ye tarikatı hakkında genel bilgiler ver
miştir. Tarikatın evrad ve ezkarı Fuad 
Ramazan (Mecma 'atü 'l·ahzab, Kah i re. ts .) 

ve Ahmed Hasan (Mecmaa 'tü 'l·evrad ve 
af:ızab li sadati 'ş-Şa?eliyye, Kah i re 135 1) 
tarafından ayrıca yayımlanmıştır. 
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liJ NiHAT AzAMAT 

AFiFİYYE 

(~1) 

ŞAzeliyye tarikatının 

AbdülvehhAb b. AbdüsseiAm 
ei-Afifi'ye (ö. 1172/ 1758) 

nisbet edilen bir kolu 

(bk. AFİFİ). 

AFiFÜDDİN et-TİLİMSANi 

(bk. TİLİMSANI, Afifüddin) . 

AFİYET 
(~Wl) 

Hadislerde nimetierin 
en hayırlısı olarak nitelendirilen 
ruh ve beden sağlığı anlamında 

bir terim. 

_j 

_j 

_j 

Sözlükte. "sıhhat ve selamette olma, 
musibet. bela ve felaketten uzak kal
ma" ve özellikle "vücut sağlığı " manala
rına gelmektedir. Hadisiere göre Allah'ın 
insana verdiği nimetierin en hayır l ısı afı

yettir ibk. Tirmizi. "Da 'av at", 1 06). Hz. 
Peygamber dualarında af ve afiyet di
ler. ashabına da düşmanla karş ı karşı

ya gelmeyi temenni etmemelerini ve Al
lah'tan afiyet dilemelerini tavsiye eder
di (bk Buhari, "Cih&d", 11 2; Müsli m, "Ci
Md", 20). Ayrıca sağlık ve afiyette olan
ların. maddi veya manevi sıkıntıya dü
şenleri görünce Allah'a hamd ve şük

retmeleri tavsiye olunmuştur (bk. el·fvlu
uatta', "Kelam", 8) Afiyet içinde ömür 
sürmek arzu edilen bir şey olmakla be
raber. Allah sevdiği kullarının samirni
yetini ölçmek için zaman zaman sıkıntı 
ve üzüntülerle onları dener (bk. Tirmizi, 
"Zühd", 96, 98) O halde sabretmek şar
tiyla bu sıkıntılar birer sevgi nişanesi

dir. Gerçekte afıyet hayatın neşesi ve 
yaşama sevincidir: ancak insan yaşadığı 
sürece birçok can sıkıcı ve üzücü olay
larla karşılaşabilir. Bütün bu olumsuz
luklar sabırla karşılanırsa o zaman be
lalar afiyete ve engin bir gönül huzuru
na dönüşür. Konuyu tasawufi açıdan 
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değerlendiren İbrahim ei-Hawas, bir 
kimsenin dini yaşayı şının bid'atsız. arne
linin riyasız. kalbinin meşgalesiz ve nef
sinin isteklerden uzak olmasını afıyet 

saymıştır. Hatim el-Asamm'a göre afi
yet. "günah işlememek" , Ebü Said el
A'rabf'ye göre "zorluklardan rahatsız ol
mamak"tır. Süfilikte çile çekmek esas 
olduğundan. EbO Bekir ed-Dükkl afiyet
le süfiliğin bir arada bulunamayacağını 
ileri sürer. 
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AFOROZ 

Kilise hukukuna göre, 
yetkili dini şahsiyetler 

veya meclisler tarafından 
suçlu görülen bir hıristiyanın 

cemaatten çıkarılması. 
_j 

Latince'si excommunicatio olan afo
roz Türkçe'ye. Yunanca "dışarda bırak
ma, dışarı çıkarma . kovma" manalarma 
gelen aphorozein sözünden geçmiştir. 

Topluluğun, kendisine karşı olanlarla il
gili bir savunma vasıtası olan "cemaat
ten çıkarma" cezasına bütün eski dün
ya kavimlerinde rastlanmaktadır. Kitab-ı 
Mukaddes'te lanetierne ve beddua. bazı 
sosyal haklardan mahrum etme ceza
sından önce gelir. Cemaatten çıkarma 
ise ikinci derecededir. Zira lanetlenme. 
gözden düşmeye ve tecrit edilmeye ka
fi sebep teşkil etmektedir. Yahudiliğin 
ilk dönemlerinde, ahdi bozan ve ahd 
kanunlarını çiğneyen, Allah'ın lanetiyle 
cezalandırılm ı ştır (b k Levililer, 26/ 14-39; 

Tesniye, 27 1 14-26). Cemaatten kovma 
(aforoz) ise Ezra zamanında bağımsız 

bir müessese haline gelmiştir. Babil esa
reti döneminde putperestlerle evlenen
ler boşanmaya zorlanmış, kabul etme
yenler hem mülklerini kaybetme. hem 
de cemaatten çıkarılma ile tehdit edil
miştir (bk Ezra, ı 0/ 8). İlk defa haham
lar (rabbaniyyfın*) tarafından uygula
nan sinagogdan uzaklaştırma işlemiyle 
bu ceza kesin şeklini almıştır. Söz ko
nusu ceza Talmudcular (Amoraim) za-

manında (m s. 200-500) üç şekilde orta
ya çıkmıştır: 1. Nezifa. Fazla önemli ol
mayan yasakların çiğnenmesi sebebiyle 
verilen kınama cezası. 2. Niddui (küçük 
aforoz). Cemaatle münasebeti yasak
layan, yas tutmaya mecbur eden ceza. 
3. Herem (büyük aforoz). Kişinin suç işie
rnekte ısrar etmesi durumunda uygula
nan ve toplumdan at ı lmayı gerektiren 
süresiz ceza. Bununla birlikte milattan 
sonra 70 yılından itibaren. dinden dö
nenlerin ve sapıkların süresiz olarak ce
maatten çıkarıldığı bilinmektedir ibk K. 
Mörsdorf, EF, ll. 113) Hatta ünlü filozof 
Spinoza, yahudi kutsal kitaplarının orüi
nalliği hususunda şüphelerini dile geti
ren eserler yazdığı için aforoz edilmiş
ti. Reformcu Mendelssohn, ancak XVIII. 
yüzyılda topluluktan çıkarma cezasına 
karşı çıkabilmiştir. 

Aforoz cezası Hıristiyanlığa Yahudi
lik'ten geçtiği. dolayısıyla temeli Tev
rat'a kadar indiği halde ilk kiliseler bu 
cezanın kaynağını. Hz. isa·nın günahkar 
biri hakkındaki şu sözlerine dayandırır
lar: "Kardeşçe nasihatları kabul etmeyi 
reddeden herhangi bir kişi kiliseye bil
dirilmeli. kiliseyi de dinlemeyi reddet
mesi halinde putperest ve vergi tahsil
dan olmaya mahküm edi lmelidir" (Mat
ta, 18 / 15-17) Pavlus da mahremiyle zi
na yapan kişi hakkındaki hükmünü be
lirtirken bunu önce beddua şeklinde 

ifade eder. sonra da cemaatten atılma
sını ister (bk. Korintoslu lar'a ı. Mektup, 
51 2-6, ı 31 Ancak havariler döneminden 
sonra lanetierne önemini yitirmiş ve za
manla bu ceza sadece cemaatten çıkar
ma şeklinde uygulanmıştır. Aforozun 
karşılığı olan excommunicatio tabirine 
ise ilk defa dördüncü yüzyılın sonların
da rastlanmaktadır. Bu dönemde afo
roz, cemaatten tamamıyla çıkarma şek
linde değil , ıslah gayesiyle ve tövbe et
mesi halinde suçluyu tekrar cemaate 
alma tarzında uygulanmıştır. XII. yüzyıl

da, "küçük aforoz" (excommunicatio mi
nar) ve "büyük aforoz" (excommunicatio 
major) ayırımı yapılmış, birincisi suçluyu 
sadece dini merasimlere katılmaktan 

alıkoyduğu halde, ikincisi cemaatten ve 
cemaatle ilgili bütün sosyal haklardan 
mahrum etmiştir. Daha sonraki kilise 
hukukunda bu ayırım kaldırılmıştır ibk 
K. Mörsdorf, EF, ll , 1 17) . 

Aforoz cezasını ancak papalar yahut 
piskoposlar veya ruhani meclisler vere
bilir. Bir piskopos. yalnız kendi ruhani 
dairesi içinde yaşayanlar için, papalar
la ruhani meclisler ise bütün hıristiyan
lar için aforoz ilan edebilirler. Son kilise 


