
AFGANiSTAN 

Herat okulunun önemli örneklerinden biri olan 
Kül/iyat-ı Hil{ız Ebrü'dan bir sayfa 
(Topkapı Sarayı MUzesi Ktp ., Bagdat 282) 

selerin yanında tarikatların etkisi bü
yüktür. Dini ilimler alanında eğitim ve 
öğretim yapılan bu kültü r ve eğitim ku
rumlarının bir kısmı devletin deneti
minde, bir kısmı ise özel olarak faaliyet 
göstermektedir. İlk öğrenim dışında or
ta ve yüksek öğrenirnin de parasız ol
duğu Afganistan'da modern anlamda 
ilk lise. ancak 1903 yılında açılabilmiş
tir. Modern eğitim kurumlarının geliş

mesi. 1921 yılında Eğitim Bakanlığı'nın 

kurulması ve dışarıdan alınan yardım

larla başlamıştır. 1920'1erden itibaren 
Türkiye'den getirilen pek çok Türk eği
t imeisinin okulların kurulmasında ve 
geliştirilmesinde büyük hizmetleri ol
muştur. Önceleri Batı'nın ve özellikle 
İngiltere'nin , ll. Dünya Savaşı'ndan son
ra da Sovyetler Birliği 'n in nüfuzu altına 
giren ülkede eğitim sistemi bu durum
dan en çok etkilenen alan olmuştur. 

Mesleki, teknik ve genel nitelikli öğre
nim veren orta öğretim kurumları ülke 
kalkınmasında önemli bir rol oynamış
tır. Yüksek öğretim kurumları sadece 
ülkenin Kabil. Kandehar ve Herat gibi 
büyük şehirlerinde toplanmıştır. On üç 
fakÖlteyi ve çeşitli ilmi araştırma ve in
celeme kurumlarını bünyesinde topla
yan ve ülkenin ilk üniversitesi olan 
Kabil Üniversitesi (1932) ile Celalabad 
Üniversitesi ( 1963) ülkenin en önemli 
yüksek öğretim kurumlarıdır. Afganis
tan'da gerçekleştirilen ilmi yayınların 

çoğu Kabil Üniversitesi tarafından ya-
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pı lmaktadır. 1920 yılında kurulan Kabil 
Halk Kütüphanesi, Afganistan ' ın en 
önemli ve en zengin kütüphanesidir. 
Önemli tarih ve sanat eserlerinin, yaz
maların. minyatür ve benzeri çalışmala
rın sergilendiği Kabil Tarih ve Etnograf
ya Müzesi. başlıca kültür kurumları 

arasında yer almaktadır. 
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~ MEHMET SARAy 

IV. SOVYET IŞGALİ ve SONRASI. 

Sovyetler Birliği yanlısı olmakla birlik
te ılımlı bir lider kişiliğiyle tanınan Da
vud Han'ın komünistler tarafından kanlı 
bir darbe ile devrilmesinden sonra Af
ganistan Demokratik Cumhuriyeti ku
ruldu ( 1978) ve Devrim Konseyi'nin baş
kanlığına . başbakanlığa ve Afganistan 

Demokratik Halk Partisi (Cem'iyet-i De
mokratik-i Halk-ı Afganistan) genel sek
reterliğine Nur Muhammed Tereki ge
tirildi. Komünist liderlerden Hafizullah 
Emin ile Babrak Karmal da başkan yar
dımcılıkianna tayin edildiler; ancak kısa 
zamanda aralarında bir iktidar mücade
lesi başladı. Tereki, Babrak Karmal'ı Çe
koslovakya'ya elçi olarak gönderirken 
güçlü komünistlerden Nur Muhammed 
Nur. Anahita Ratıbzad ve Muhammed 
Necibullah ' ı da değişik ülkelere elçi ta
yin etti. Komünist liderleri ülke dışına 
çıkaran Tereki, Sovyetler çizgisinde ra
dikal reformlar yapmaya başlayınca ge
leneklerine ve dini inançlarına bağlı Af
gan halkının şiddetli tepkisiyle karşı laş

tı. Yönetime karşı başlayan halk ayak
lanması kısa zamanda ülkeye yayılırken 
yurt d ışında elçilik göreviyle bulunan ve 
birbirini ihanetle suçlama yarışına giren 
komünist liderler görevlerinden alına

rak partiden ihraç edildiler. Bu olay 
komünistler arasındaki iktidar çatışma
sını açıkça ortaya koydu. Büyükelçilik 
görevinden alınan Babrak Karmal Mos
kova'ya sığındı. 

Sovyet yanlısı Afgan yönetimine karşı 
mücahidlerin organize ettikleri silahlı 

halk hareketleriyle baş edemeyen Tere
ki. Hafizullah Emin'i Mart 1979'da baş
bakanlığa getirdi. Ayaklanmaları dur
duramayan yönetim Moskova'dan silah 

Afganistan'da bir köy camii 



Afganistan ' ı n önemli şeh i r l erinden Herarın bir görünüşü 

ve cephanenin yanı sıra askeri ve sivil 
görevli yardımı da aldı. Buna rağmen 
siyasi kargaşa durmadı ve Hafizullah 
Emin'i CIA ajanlığ ıyla suçlayan Tere
ki'nin Moskova'dan dönerken Kabil ha
vaalanında vurulması ( ı 4 Eyl ül ı 979) 

üzerine Hafizullah Emin başa geçti. 

Afganistan'ın yeni lideri Hafizullah 
Emin. ülkedeki ayaklanmaları ve karı

şıklığ ı durdurmak için Amerika Birl eşik 

Devletleri ve Pakistan 'dan yardım yolla
rı aramaya teşebbüs edince Sovyetler'in 
ve komünistlerin harekete geçmesine 
sebep oldu. Siyasi ve sosyal karışıklıklar 
sürerken Sovyetler B i rliği 24 Aralık 

1979'da Kabil'e asker indirerek ülkeyi 
i şgale başladı. Üç gün sonra da Hafizul
lah Emin öldürüldü ve radyodan Mos
kova 'da bulunan Babrak Karmal'ın baş
bakanlığa. Devrim Konseyi başkanlığına 
ve Afganistan Demokratik Halk Partisi 
genel sekreterliğine getirildiği ilan edil
di. 28 Aralıkta. Sovyetler'in 5 Aralık 

1978 tarihli Dostluk. İyi Komşu l uk ve 
İşbirliği Antiaşması'na istinaden Afga
nistan hükümetinin daveti üzerine bu 
ülkeye yardım için girdikleri açıklandı; 
oysa Sovyet birlikleri 24 Aralıkta Afga
nistan·a girerek fiilen bu ülkeyi işgal 

etmiş oldukları gibi 28 Aralıkta ülkede 
böyle bir davette bulunacak meşru si
yasi otorite de yoktu. Karmal 1 Ocak 

1980'de Moskova'dan Afganistan'a dön
dü ve yönetimin başına geçti. 

Afganistan'ın Sovyetler Birliği tara
fından işgal edilmesi milletlerarası ca
miada büyük yankı uyandırdı. Sovyet 
yöneticilerin Afganistan hükümetinin 
daveti üzerine yardım için bu ülkeye 
girdiklerini açıklamalarını kimse ciddiye 
almadı ve i şgalden dolayı Sovyetler Bir
liği çok sert eleştirilere muhatap oldu. 
İşgalle birlikte Babrak Karmal tarafın
dan kurulan komünist yönetim içte ve 
dışta büyük problemlerle karşı karşıya 
geldi. Gelir düşüklüğü. fakirlik. adalet
siz gelir dağılımı gibi sosyo-ekonomik 
problemierin yanı sıra en önemli prob
lem. yönetime karşı ayaklanarak silaha 
sarılan müslümanları etkisiz hale getir
mekti. Karmal yönetimi mücahidlerle 
mücadelede başarılı olamadı. İşgalden 
hemen sonra Karmal ülkede güçlendiy
se de Afganistan Demokratik Halk Par
tisi'nin Halk ve Perçem kanatları ara
sındaki iktidar mücadelesine ve müca
hidlerle olan çatışmalara son veremedi. 
Hükümet ülkenin şehir merkezlerine 
hakim olurken kırsal alanlar mücahid
lerio hakimiyetinde kaldı. Ordunun ve 
güvenlik güçlerinin büyük kısmı müca
hidlerin saflarına geçince ülkede kamu 
düzenini sağlama işi Sovyet askerlerine 
kaldı. Afganistan'da komünist yöneti
me karşı savaşma imkanı bulamayan 

Afganistan'da iki köy 
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11. Mesud'un 11099-11151 Gazne'de yaptı rd ı ğı minare 

mücahidler -ülkeyi terkedip mücadeleyi 
yurt dışından yönlendirdiler. Çoğu Pa
kistan ve iran'a göç eden milyonlarca 
Afganlı çok zor şart l arda hayatlarını sür
dürmeye çalışırlarken Afgan yönetimi
ne ve işgal güçlerine karşı yürütülen si
lahlı mücadeleye de katıldılar. İslam dün
yasından ve bazı Batı ülkelerinden yar
dım gören mücahidler yönetime adeta 
nefes aldırmadılar; yolları. askeri birlik
leri. stratejik noktaları havaya uçurdu
lar. Mücahidlerle mücadelede başarısız 
kalan yönetim. milletlerarası camiada 
da sık sık eleştirildL İslam Konferansı 
Teşkilatı islamabad'daki olağan üstü 
toplantısında ( 1980) Sovyetler'in Afga
nistan 'dan çekilmesini istedi ve Sovyet
ler Birliği ' ni açıkça işgalci olarak ilan et
ti. Bu toplantıda Karmal yönetiminin ta
nınmaması ve Afganistan'ın islam Kon
feransı Teşkilatı üyeliğinin askıya alın

ması da kararlaştırıldı. 1984 yılında ise 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Afga
nistan'dan yabancı askerlerin çekilmesi 
kararı aldı (2 Oca k). fakat Sovyetler Bir
liği bu kararın uygulamasına yanaş

madı. 

Sovyetler Birliği ' nin yeni lideri Mihail 
Gorbaçov, iktidara geldikten sonra Af
ganistan'ın kanayan bir yara olduğunu 
söyleyerek buradaki yenilgilerini kabul 
etmek zorunda kaldı ve mücadelede 
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başarılı olamayan Babrak Karmal'ı göz
den çıkardığını belli etti. 4 Mart 1986'da 
sağlık durumunun bozulduğu gerekçe
siyle görevden ayrıldığı bildirilen Bab
rak Karmal'ın yerine, Afgan gizli istih
barat teşkilatı başkanı Muhammed Ne
cibullah, Afganistan Demokratik Halk 
Partisi genel sekreterliğine ve Devrim 
Komuta Konseyi başkanlığına getirilir
ken Karmal. devlet başkanı olarak kal
dı. Fakat Karmal, aralık ayında bu gö
revinden alınıp yerine Hacı Muhammed 
Çamkani getirildi. 

iktidarı ele alan Necibullah, Babrak 
Karmal'ın taraftarlarını iş başından 

uzaklaştırdı ve arkasından, ülkede iş

galden bu yana devam eden iç savaşı 
durdurmak için tek taraflı ateşkes ilan 
etti: ancak mücahidler bunu reddetti
ler ve mücadeleyi sürdürdüler. Necibul
lah, ateşkes çabalarının başarısızlığa 

uğraması üzerine rejimin İslami oldu
ğunu söylemeye ve her konuşmasına 
besmele ile başlayıp sözlerini dini mo
tiflerle süslemeye gayret gösterdi. Yeni 
camiler inşa ettirdi ve din görevlilerine 
maaş bağlattı. Fakat komünist rejime 
müslüman halk nazarında meşruiyet 

kazandırmaya yönelik bu çalışmalar ba
şarısızlıkla sonuçlandı. Eylül 1986'da ya
pılan Afganistan Demokratik Halk Par
tisi Kongresi'nde Karmal taraftarlarıyla 
Necibullah taraftarları arasında kanlı 

kavgaların çıkması ve Karmal'ın yakın
larından Mahmud Beryali ile Anahita 
Ratıbzad'ın yaralanmaları, partinin yö
netiminde bir iktidar mücadelesinin ol
duğunu ortaya koydu. Beryali ile Ratıb
zad partiden ihraç edildiler ve Karmal 
da Mayıs 1987'de tedavi gerekçesiyle 
Sovyetler Birliği ' ne gitti. Temmuz 1987'
de devletin adı Afganistan Cumhuriyeti 
olarak değiştirildi. 

Muhammed Necibullah 1988 başla

rında yönetirnde bazı değişiklikler ya
parak başbakanlığa ılımh olarak bilinen 
Hasan Şark'ı getirdi. Öte yandan, Sov
yet birliklerinin geri çekilmesine ve iş

galden sonra ülkelerini terkedip Pakis
tan ve İran'a göç etmek iorunda kalan 
milyonlarca göçmenin ortaya çıkardığı 

Afganistan meselesine barışçı bir çö
züm getirmek için, Birleşmiş Milletler 
genel sekreterinin özel temsilcisi Diego 
Cordovez tarafından Afganistan ve Pa
kistan arasında sürdürülen dolaylı gö
rüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı ve 
14 Nisan 1988'de Cenevre Antiaşması 
imzalandı. Amerika Birleşik Devletleri 
ve Sovyetler Birliği'nin garantör olarak 
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irriZa koydukları bu antlaşmaya göre, 
Sovyet birliklerinin Afganistan'dan çe
kilmeleri 1989 yılının ilk aylarında ta
mamlandı ve ülke, yurt dışında bulunan 
Afganlı göçmen ve mücahidlerin dönme
lerinden sonra yeni bir siyasi yapıya ka
vuşmuş olacaktı. 

Mücahid Teşekkülleri. Sovyetler Birliği 
fiilen Afganistan'a askeri müdahalede 
bulunmadan önce. Sovyet yanlısı yöne
timle mücadele etmek için teşkilatlan
maya başlayan müslüman halkın bir 
kısmını bünyesinde toplayan ilk müca
hid grupları, Gülbeddin Hikmetyar'ın li
derliğindeki Hizb-i islami ile Burhaned
din Rabbanrnin liderliğindeki Cem'iy
yet-i islamfdir. İşgal öncesinde yönetic 
me karşı mücadele veren mücahidler, 
işgalden sonra hem Sovyet işgal güçle
riyle hem de işgalcilerin desteğindeki 

gayri İslami komünist yönetimle savaş
mak zorunda kaldılar. Afgan halkı ülke
de uygulanan politika ve şiddet eylem
lerine karşı mücahidlerin yanında yer 
alarak onlarla birlikte savaşmaya başla
dı . Çeşitli şekilde teşkilatianan müca
hidlerle halk, komünist yönetim ve iş

gal güçlerinin baskı ve zulmü karşısın
da ülkelerinden hicret ederek Pakistan 
ve İran'daki göçmen kamplarında zor 
şartlar altında hayatlarını sürdürmeye 
ve bağımsızlık için mücadele vermeye 
çalıştılar. 

1978 yılından sonra askeri müdaha
leye ve rejime karşı Afgan halkını teşki
latiandıran çok sayıda grup kuruldu. 
Bunların en önemlileri şu anda Afgan 
Mücahidleri İslam ittihadı (ittihad-i is
lami-i Afgan Mücahidin) adlı birliği oluş
turan yedi teşkilattır ve bunların ikisi 
dişında kalanlar 1978 yılından sonra 
kurulmuştur. 

Hizb-i İslami. İşgalden önce kurulan 
ilk mücahid grubudur. Liderliğini Gül-

Cephede 

bir Afganlı 
mücahid 

grubu 

beddin Hikmetyar'ın yaptığı, ülkedeki 
gençlerin büyük bölümünü bünyesinde 
toplamış bulunan bu teşkilat, mücahid 
gruplarının en güçlüsü kabul edilmek
tedir. Yaklaşık olarak kırk beş bin kişi
lik organize mücahid gücüne sahip bu
lunan Hizb-i islamı. bilhassa Paktiya, 
Kandehar, Logar, Gazne. Kunar. Neng
rehar. Kunduz. Samangan, Mezarışerif 

ve Kabil eyaJetlerinde etkili olmaktadır. 

Cem'iyyet-i İslAmi. İşgalden önce ku
rulan ikinci teşkilattır. Hizb-i İslamfden 
sonra en güçlü durumda bulunan bu 
grubun liderliğini tanınmış ilim adamla
rından Prof. Burhaneddin RabbanT yap
maktadır. Ülkenin her yerinde etkinliği 
olan Cem'iyyet-i İslami yirmi beş bin 
kadar mücahide ve ayrıca altmış beş 

bin kişilik savaşcı bir güce sahip bulun
maktadır. Bedahşan, Tohar ve Herat 
eyaJetlerinde daha güçlüdür. 

ittihad-ı İsliim-ı Afganistan. İşgalden 
sonra, 1982'de Babrak Karmal'ın hapis
ten çıkardığı . Prof. Abdürresul Seyyaf 
tarafından kuruldu. Kabil ve Paktiya 
eyaJetlerinde daha faaldir ve gücü lide
rinin kişiliğinden gelmektedir. Az sayıda 
mücahidi bulunmasına rağmen gruplar 
arasında önemli bir yere sahiptir. 

Hareket-i İnkıliib-ı İslami. Mevlevi Mu
hammed Nebi'nin liderliğini yaptığı bu 
teşkilat. ılımlı karakteriyle tanınmakta
dır. Afganistan'ın daha çok güney ve 
doğu eyaJetlerinde etkilidir ve savaşçı 

gücü on bin kişi kadardır. 

Hizb-i İslami. Hikmetyar'ın liderliğin
deki Hizb-i İslamfden bazı görüş farklı
lıkları sebebiyle ayrılan Yünus Halis'in 
kurduğu bu ikinci Hizb-i İslami teşkilatı 
beş bin kadar mücahide sahip olup 
Nengrehar, Kabil ve Paktiya eyaJetlerin
de etkilidir. 

Me'haz-ı Milli-i İslami. 1978'den sonra 
kurulan en önemli mücahid grubudur 



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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