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6. He diy ye tü’s-sâlikîn. Cel ve tiy ye ta ri-

ka tı nın âdâb ve erkânı na da ir Türk çe bir 

eser dir (İs tan bul 1329). Yâkub Afvî ilâhi 

tar zı şi ir ler yaz mış, an cak bun lar der le nip 

bir di van ha li ne ge ti ril me miş tir.
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ÿMeh met Ünal

– —ÂGÂH
( ۤا گاه )

(ö. 1141/1728)

Divan þairi.˜ ™

1040 (1630-31) yı lın da Se mer kant’ta 

doğ du. Asıl adı Meh med Bu lak’tır. Hâfız-

lık yap tık tan son ra Bu ha ra’ya gi de rek 

şa ir Şev ket-i Buhârî’den ede bi yat tah sil 

et ti. Bir ta raf tan da Mol la Câmî so yun-

dan Bu ha ra lı Şeyh Saîdâ’ya bağ la nıp Nakşî 

ol du. İs fa han’a ge çe rek şa ir Sâib-i Teb-

rîzî ile gö rüş tü ve di va nı nın bir nüs ha sı nı 

er-Râzî, Ze mah şerî, Kur tubî, Mahmûd 

en-Nîsâbûrî, Fer râ el-Be gavî, Ebüs suûd, 

İmam Mâtürîdî ve Ab dül kerîm el-Ku şeyrî 

gi bi mü fes sir le rin eser le rin den der len-

miş tir (İs tan bul 1279, 1318). 3. Lem‘a-i 

Nû râ niy ye fî şer hi ke limâti Hüdâiy-

ye. Aziz Mah mud Hü dâyî’nin, “Ezel den 

aşk la biz yâne gel dik / Hakîkat şem‘ine 

per vâ ne gel dik” bey tiy le baş la yan ilâhi si-

nin şer hi dir. 1731’de ta mam la nan ese-

rin ilk bö lü mün de sâlik le rin hal le rin den 

bah se dil miş, ikin ci bö lüm de “âlem” ke li-

me si nin ulemâya ve sûfîle re gö re an lam-

la rı açık la nıp ha zarât-ı hams ko nu su na 

de ği nil miş, üçün cü bö lüm de Hüdâyî’nin 

beş be yit lik ilâhi si şer he dil miş tir (Ha cı Se-
lim Ağa Ktp., Aziz Mah mud Hü dâ yî, nr. 
392/1). 4. ƒulâ½atü’l-beyân fî me×he-

bi’n-Nu£mân. İmâm-ı Âzam’ın men kı be-

le rin den, or ta ya koy du ğu bel li baş lı fıkhî 

me se le ler den bah se den eser iki bö lüm 

ve bir hâti me den oluş mak ta dır (Ha cı Se-
lim Ağa Ktp., Aziz Mah mud Hüdâyî, nr. 
392/3). 5. He diy ye tü’l-vu££â¾. Hz. Pey-

gam ber’in fa zi let le ri, İhlâs sûre si tef si ri, 

re ceb, şâban ve ra ma zan ay larında oruç 

tut ma nın fa zi le ti gi bi ko nu la rı içer mek te 

ve her bi ri nin baş lı ğı bir âyet ol mak üze-

re kırk iki bö lüm den oluş makta dır (Hacı 
Se lim Ağa Ktp., Aziz Mah mud Hüdâyî, 
nr. 336; Tu¼fetü’l-vu££â¾, Hacı Selim Ağa 
Ktp., Aziz Mahmud Hüdâyî, nr. 623). 
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ÿAh met Özel

– —AFVÎ, Yâkub
(ö. 1149/1736)

Celvetî þeyhi.˜ ™

1089’da (1678) İs tan bul’un Top ka pı 

sem tin de dün ya ya gel di. Cel vetî şey hi Se-

lâ mî Ali Efen di’nin ha li fe le rin den Fenâî 

Mus ta fa Efen di’nin oğ lu dur. Ta sav vu fa 

in ti sa bın dan ön ce ye ni çe ri le rin yir min ci 

bö lü ğü nün oda ba şı sı ol du ğu için “oda ba-

şı şey hi” di ye ta nı nan ba ba sı, Be şik taş’ta 

Yah yâ Efen di Dergâhı’na ya kın bir yer de 

in şa et tir di ği tek ke sin de öm rü nün so nu-

na ka dar ir şad fa ali ye tin de bu lun muş tur. 

Yâ kub Afvî, ba ba sın dan ve dö ne min di ğer 

âlim le rin den ders ala rak ken di ni ye tiş tir-

di. Da ha son ra Üs kü dar At pa za rı Cel vetî 

Tek ke si şey hi Bi le cik li Os man Efen di’ye 

in ti sap et ti, sey rü sülûkü nü ta mam la yıp 

hi lâ fet al dı ve onun kı zıy la ev len di. Os man 

Efen di’nin ve fa tın dan (1140/1728) bir haf-

ta ön ce şey hi nin tâli ma tıy la ir şad gö re vi-

ni üst len di. Şey hi nin ölü mü nün ar dın dan 

Üs kü dar Vâli de Sul tan Ca mii ve di ğer ca-

mi ler de ki cu ma vâiz li ği gö re vin den ay rı lıp 

Hüdâyî Âsitâne si’nin on be şin ci şey hi ola-

rak pos ta otur du. Bir çok mü rid ye tiş ti-

ren Afvî ve fa tın da va si ye ti üze ri ne İnâ di ye 

sem tin de Ka ra ca ah met’e gi den cad de nin 

sağ ta ra fın da an ne si nin ya nı na def ne dil di.

Eser le ri. 1. el-Vesîle tü’l-£u¾mâ li-¼a²-

re ti’n-ne biy yi’l-müc tebâ. Hz. Peygam-

ber’in ha ya tın dan ve sa lavât-ı şe rife nin 

fa zi let le rin den, şe fa at ten, salât ve se-

lâm la il gi li men kı be ler den bah se den 

ese rin iki yaz ma nüs ha sı var dır (Ha cı Se-
lim Ağa Ktp., Aziz Mah mud Hüdâyî, nr. 
392/2; Sü ley ma ni ye Ktp., Esad Efen di, nr. 
285). 2. Ne tî ce tü’t-tefâsîr. Yûsuf sûre-

si ne da ir olan eser Beyzâvî, Fah red din 

Yâkub Afvî’nin Hediyyetü’s-sâlikîn  adlı eserinin ilk ve son sayfaları  (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 2715)




