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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.

BİB Lİ YOG RAF YA :

Yâkub Afvî, Tu¼ fe tü’l-vu££â¾, Ha cı Se lim Ağa 
Ktp., Aziz Mah mud Hüdâyî, nr. 623, vr. 1a; Ay van-

sa râ yî, Hadîka tü’l-cevâmi‘, II, 199; Müs ta kim zâ-

de Sü ley man Sâded din, Menâkıb-ı Melâmiy ye-i 
Bayrâmiy ye, Sü ley ma ni ye Ktp., Nâfiz Pa şa, nr. 
1164, vr. 7a; Si cill-i Osmânî, IV, 649; Os man lı 
Mü el lif le ri, I, 140; Zâkir Şük rü, Mecmûa-i Tekâyâ 
(Tay şi), s. 73; Ha san Kâmil Yıl maz, Azîz Mahmûd 
Hü dâ yî ve Cel ve tiy ye Tarîka tı, İs tan bul 1982, 
s. 265; Ra ma zan Mus lu, Os man lı Top lu mun da 
Ta sav vuf (18. Yüz yıl), İs tan bul 2004, s. 355-356.

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). 

1422/2001, s. 661-662; Ha lîl en-Nahvî, Bi lâ dü 
Şinš¢¹: el-Menâre ve’r-ribâ¹, Tu nus 1987, s. 
246, 248, 496, 528, 599-600; Ah med b. Emîn 

eş-Şin k¢tî, el-Vasî¹ fî terâci mi üdebâßi Şinš¢¹, 
Ka hi re 1409/1989, s. 377; Muh târ Vüld Hâmid, 
¥a yâ tü Morîtânyâ, Bey rut 1414/1994, s. 156; 
Yah yâ b. Berrâ’, Mil kiy ye tü’l-ar² fî Morîtânyâ, 
Dâ rül bey zâ 1999, s. 133; M. Hayr Ra ma zan Yû-

suf, Mu£ce mü’l-müßel lifîne’l-mu£â½ırîn: Ve feyât 
1315-1424 (1897-2003), Ri yad 1425/2004, II, 
728-729; Ah med Vüld Mu ham med Yahyâ, ƒa-
zâßi nü Nevâkişût: Fih rist-i NüsÅahâ-yi ƒa¹¹î-yi 
Müßes se se-i Ta¼š¢šåt-i £İlmî-yi Morîtânî, Kum 
1389 hş./2011, s. 31-33, 38, 39, 41, 57, 58, 59, 
61, 62, 63, 65, 66, 70, 72, 73, 75, 76, 77-78, 
79, 83-84, 88, 89, 91, 96, 98, 99, 100, 103, 108, 
127, 132, 153, 157, 159, 160, 165, 171-172, 
182, 192, 195; Sâlim Ah med Vüld Mu ham medû, 
“Âdeh, İbn A¼med Fâl”, Mv.AU, I, 49-52; a.mlf., 
“İbn A¼med el-ƒuday yim”, a.e., I, 314-315.

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)
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şi iri için de nazîre ka le me al mış tır. Ham-

dî, Râmiş, Emîrî-i Âmidî, Azmî-i Âmi dî, 

Mûcib Kemâlî-i Âmidî, Hafîd, Hâ mî-i Âmi-

dî, Hâsim, Lebîb gi bi şa ir ler onun şi ir le ri-

ne nazîre yaz mış lar dır. Fa kat Âgâh’ın en 

faz la nazîre söy le di ği şa ir ya kın dos tu olan 

Vâlî-i Âmidî’dir. İs tan bul edebî mu hit le rin-

de adı nı pek du yu ra ma mak la bir lik te, Ali 

Emîrî’nin tez ki re sin de yer alan Di yar ba-

kır lı şa ir le rin Âgâh’ın şi ir le ri ne yaz dık la rı 

nazîre ler, onun bu çev re de ki ede bi yat-

çı lar ta ra fın dan üs tat ola rak ta nın dı ğı nı 

or ta ya koy mak ta dır. Âgâh, XVII ve XVI II. 

yüz yıl ede bi ya tı nın özel lik le ri ni şi ir le rin de 

ba şarıy la uy gu la yan önem li isim ler den bi-

ri dir.

Âgâh’ın bi li nen tek ese ri di va nı dır. Diva n 

üze ri ne yük sek li sans ça lış ma sı yapıl mış 

(Sa ba hat tin Ci ve lek, Âgâh Dîvânı Edis-
yon-Kri tik li Me tin, yük sek li sans te zi, 1999, 
Ka ra de niz Tek nik Üni ver si te si Sos yal Bi-
lim ler Ens ti tü sü), Şe ri fe Ak pı nar ta ra fın-

dan da dok to ra te zi ha zır lan mış tır (bk. 
bibl.). Bu ça lış ma da di va nın dör dü şi ir 

mec mu ala rı için de ol mak üze re on al tı 

nüs ha sı tes bit edil miş tir. Al tı nüs ha nın 

kar şı laş tı rıl dı ğı di van da iki ka si de (na‘t), bir 

tahmîs (Vâlî’nin ga ze li ne), bir tesdîs (şai-
rin te fe’ül yo luy la seç ti ği Vecdî’nin bir ga-
ze li ne), 373 ga zel, dört kı ta, bir müf red, 

bi ri Fars ça ol mak üze re yir mi al tı rubâî 

mev cut tur. Kay nak lar da şai rin Fars ça di-

va nı ol du ğu da zik re dil mek te dir.

BİB Lİ YOG RAF YA :
Safâyî, Tez ki re, Sü ley ma ni ye Ktp., Esad Efen-

di, nr. 2549, s. 31; Vâlî Dîvânı (haz. Ha ni fe Kon-
cu, dok to ra te zi, 1998), MÜ Tür ki yat Araş tır ma la rı 
Ens titü sü, II, 614; Sâlim Efen di, Tez ki re, İs tan bul 
1315, s. 139; Râmiz ve Âdâb-ı Zu rafâ’sı: İn ce-
le me-Ten kid li Me tin-İn deks-Söz lük (haz. Sa dık 
Er dem), An ka ra 1994, s. 14; Müs ta kimzâde Sü-

ley man Sâded din, Me cel le tü’n-ni ½âb, Sü ley ma-
ni ye Ktp., Hâlet Efen di, nr. 628, s. 112; Sa haf lar 

Şey hizâde Esad Efen di, Bağ çe-i Safâ-endûz, İÜ 
Ktp., TY, nr. 2095, s. 22; Mehmed Tev fik [Çay lak], 
Kåfi le-i Şu arâ, Mil let Ktp., Ali Emî rî, nr. 790, s. 
55; Ali Emîrî, Tezkire-i Şu arâ-yı Âmid, İs tan bul 
1328, I, 22; Sa det tin Nüz het Er gun, Türk Şa ir le-
ri, İs tan bul 1940, I, 11; Î²â¼u’l-mek nûn, I, 483; 
Ka ra tay, Türk çe Yazma lar, s. 180; TYDK, III, 652; 
Mi ne Men gi, Di van Şii rin de Hi kemî Tar zın Bü-
yük Tem sil ci si Nâbî, An ka ra 1991, s. 3; Cemâl 

Kur naz, Tür ki ye-Or ta As ya Ede bî İliş ki le ri, An-
ka ra 1999, s. 166; Meh met Nâil Tu man, Tuh fe-i 
Nâilî (haz. Cemâl Kurnaz – Mus ta fa Tat cı), An ka ra 
2001, I, 50; Şe rife Ak pı nar, Âgâh Dîvânı ve İn ce-
len me si (dokto ra te zi, 2006), SÜ Sos yal Bi lim ler 
Ens ti tü sü, s. 8-57; a.mlf., “Hacı Hâfız Meh med 
Bu lak Âgâh ve Dî vânı”, Çu ku ro va Üni ver si-
te si Sos yal Bi lim ler Ens ti tüsü Der gi si, XV/2, 
Ada na 2006, s. 425-440; Ha ni fe Kon cu, “Klâsik 
Türk Ede bi ya tın da Vâ lî Mah las lı Şa ir ler ve Vâlî-i 
Âmidî”, İlmî Araş tır ma lar, sy. 9, İs tan bul 2000, 
s. 119-132.

ÿŞe ri fe Ak pı nar

ya zıl mış olan “Gir di dâr-ı İrem’e âri fi bi’llâh 

Âgâh” ta rih mıs raı bu nun 1141 ol du ğu nu 

gös ter mek te dir.

Âgâh’ın Âmid’de bu lun du ğu yıl lar da 

Em nî, Hâsim, Hâmî, Hamdî, Sûrî, Fâmî, 

Mu cîb, Kemâlî, Lebîbî, Vâlî gi bi şa ir ler den 

olu şan bir ede bi yat top lu lu ğu var dı, ken-

di si de bu top lu lu ğa ho ca lık et miş tir. Hat-

ta top lan tı la ra za man za man Nâbî’ nin de 

ka tıl dı ğı bi lin mek te dir. Çev re de ho calı ğı 

ile şöh ret ka zan dı ğı ka dar “güzîde-i şua-

râ-yı asr” di ye anıl ma sın dan güç lü bir şa ir 

ola rak ka bul edil di ği an la şıl makta dır. Kay-

nak lar da Fars ça ve Türk çe şi ir söyleme de 

ye te nek li, mâna ya hâkim, iyi ve seç kin 

bir şa ir ol du ğu zik re di lir. Ken di si de bu 

dün ya ya şi ir söy le mek için gel di ği ni be-

lirt miş tir. Sebk-i Hindî’ den ve hi kemî tarz-

dan et ki len miş, Nâilî’ye yaz dı ğı nazîre ile 

bu yol da yü rü dü ğü nü gös ter miş, ken di-

sinden son ra ki şa ir le re de te sir et miş tir. 

Hik met li be yit le rin de Nâbî’nin et ki si gö-

rü lür. Nâ bî’ nin Sâib-i Teb rîzî’yi ken di si ne 

ör nek al dı ğı dü şü nül dü ğün de Âgâh’ın bir 

dö nem ta le be lik yap tı ğı Sâib’den de et ki-

len miş ola bi le ce ği söy le ne bi lir.

Nazîre le riy le dik ka ti çe ken Âgâh da ha 

çok Nâ bî’ nin şi ir le ri ne nazîre yaz mış tır. 

Ay rı ca Nâilî, Cevrî ve Fe hîm-i Kadîm’in ya-

nın da özel lik le Di yar be kir çev re sin de ye tiş-

miş Emnî-i Âmidî, Meh med Emîrî-i Âmi dî, 

Sabrî-i Kadîm gi bi şa ir le rin şi ir le rine, Ka-

nû nî Sul tan Sü ley man’ın (Mu hibbî) bir kaç 

kop ya et ti. Teb riz, Bağ dat, Şam, Ku düs, 

Mı sır, Kon ya gi bi şe hir le ri do laş tı. Bu kül-

tür mer kez le rin de ki âlim ler, mü el lif ler ve 

şa ir ler le ta nış tı. Bir sü re Mek ke ve Me di-

ne’de ka lıp hac farîza sı nı ye ri ne ge tir di. Bu 

se bep le Ha cı Hâfız is miy le de anıl mış tır.

1080 (1669) yı lın da Âmid’e (Di yar be kir) 
ge len Âgâh eser le riy le çev re de ta nın mış 

olan Sâib-i Tebrîzî ile Şev ket-i Buhârî’ye 

öğ ren ci lik yap tı ğı an la şı lın ca bü yük iti bar 

gör dü. Âmid’i ikin ci va ta nı ka bul et ti ve 

öm rü nün so nu na ka dar bu ra da kal dı. Bu 

se bep le ede bi yat ta rih le rin de Âgâh-ı Se-

mer kandî-i Âmidî ola rak da anıl mış tır. Şa-

ir li ği ya nın da hakkâk, mü cel lit, mü zeh hip, 

res sam olu şuy la da tak dir gör dü. Mı sır’da 

bu lun du ğu yıl lar da hat tat Ce za yir li Hü se-

yin’den icâzet al dı ve hat tat lık ta ki us ta lı-

ğı nı, Âmid’de mev cut Câmi-i Kebîr’in (ulu-
ca mi) ta va nın da dai revî ola rak celî hat tıy la 

yaz dı ğı Âye tü’l-kürsî ile âyet-i Nûr’da or-

ta ya koy du. Hiç ev len me yen Âgâh ken di ni 

il me ve sa na ta ve re rek pek çok öğ ren ci ye-

tiş tir di. Os man lı sad ra zam la rından Râgıb 

Pa şa’nın da genç li ğin de onun soh be tin den 

fay da lan dı ğı bi lin mek te dir. Öğ ren ci lerinin 

nak let ti ği ne gö re or ta boy lu, sey rek sakal-

lı, nur yüz lü, hoş soh bet, nük te dan, ârif, 

gü zel ko nu şan bir edip ti. 100 ya şı nı geç-

miş ol du ğu hal de Âmid’de ve fat et ti. 

Ölüm ta ri hi ba zı kay nak lar da fark lı kay-

de dil mek le bir lik te çağ da şı Vâlî-i Âmidî’nin 

onun ve fa tı na düş tü ğü, me zar ta şı na da 

Âgâh

divanının

ilk iki sayfası
(TSMK, Hazine,
nr. 968)
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