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XIX. yüzyýlda
Hindistan’da ortaya çýkan
dinî-siyasî bir hareket.
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Ahmed Þehîd (ö. 1831) tarafýndan dinî
bir reform hareketi þeklinde baþlatýlan Tarîkat-ý Muhammediyye, daha sonra siyasal bir nitelik kazanarak Hint müslümanlarýnýn, Sihler’in ve Ýngiliz sömürgecilerinin siyasî baskýlarýndan kurtulma mücadelesine dönüþmüþtür. Batýlý yazarlar Ahmed Þehîd’in 1822’de hac için gittiði Hicaz’da Vehhâbîliðin etkisinde kaldýðýný ve
Tarîkat-ý Muhammediyye’nin Vehhâbîliðin
Hindistan kolu olduðunu ileri sürmüþlerdir. Hadis ilmine aðýrlýk vermesi, Hinduizm’den Ýslâm’a geçtiði kabul edilen hurafe ve inançlarý ortadan kaldýrmaya çalýþmasýyla Tarîkat-ý Muhammediyye’nin, Vehhâbîlik’le benzerlik gösterdiði doðrudur.
Ancak Vehhâbîler’in Hanbelî olduklarýný
söylemelerine karþýlýk bu hareketin mensuplarý bir mezhebe baðlanmayý kabul etmeyip kendilerini “gayr-i mukallid” olarak
nitelendirmiþlerdir. Tasavvufî bir eðitimin
içinden gelen Ahmed Þehîd, bu hareketi
Tarîkat-ý Muhammediyye diye adlandýrýrken muhalifleri, Vehhâbîliðe benzemesi dolayýsýyla harekete böyle bir isim verilmesini doðru bulmamýþlardýr.
Hind müslümanlarýnýn ahlâkî, mânevî ve
siyasî bir çöküntü yaþadýklarýný, bu duruma yol açan sebeplerin baþýnda dinî yapýnýn bozuk olmasýnýn geldiðini söyleyen Ahmed Þehîd ve arkadaþlarý, Þah Veliyyullah’ýn oðlu Abdülazîz ed-Dihlevî’nin desteðiyle görüþlerini yaymaya çalýþtýlar. Ahmed Þehîd’in, baþlangýçta Hâce Muhammed Nâsýr Andelîb’in baþlatýp oðlu Hâce
Mîr Derd’in devam ettirdiði, tasavvufa ýslahatçý bir bakýþla yaklaþan Tarîkat-ý Muhammediyye-i Hâlisa’dan etkilendiði anlaþýlmaktadýr. Tarîkat-ý Muhammediyye’nin
teorik planda fikirleri, 1810’larda Ahmed
Þehîd’in yakýn arkadaþý ve müridi Þah Ýsmâil Þehîd’in Delhi Cuma Camii’nde verdiði vaazlarla oluþmaya baþladý. Þah Ýsmâil,
Þah Veliyyullah’ýn ¥üccetullåhi’l-bâli³a’sýnda ileri sürdüðü düþüncelere benzer
görüþleri savunan Takviyetü’l-îmân adlý
eserini aralarýnda Ahmed Þehîd ve Abdülhay Hibetullah’ýn da bulunduðu bir meclise sundu. 1818’de Þah Ýsmâil Þehîd ve
Abdülhay ile Delhi’de bir araya gelen Ahmed Þehîd bu dönemde dinî problemleri
taklide dayanmadan ictihad yoluyla çözmeye çalýþtý. Øýrâ¹-ý Müstaš¢m adlý ese106

rinde görüþlerini tasavvuf terminolojisini
kullanarak açýkladý ve hareketin tasavvufî
yönünü vurguladý. Þeyhi Þah Abdülazîz edDihlevî ile Þah Ýsmâil Þehîd ve Abdülhay
Hibetullah gibi zamanýn önemli âlimlerinin
onun yanýnda yer almasý sayesinde müridleri ve taraftarlarý giderek çoðaldý.
Ahmed Þehîd hac için gittiði Hicaz’dan
dönüþünde (1922) harekete siyasal bir nitelik kazandýrmaya karar verdi. Bu amaçla siyasî baský altýnda yaþayan Kuzey ve
Doðu Hindistan’daki müslümanlarýn bir cihad hareketi baþlatmasý kararlaþtýrýldý. Ahmed Þehîd ve arkadaþlarý, “mücâhidîn” denilen mensuplarýndan zamanlarýnýn büyük
bölümünü savaþ eðitimiyle geçirmelerini
istediler. Ýlk olarak Pencap’taki Sih yönetimine karþý savaþ açýldý. 1826’da Nevþere
yakýnlarýndaki çatýþmada Sihler yenilgiye
uðratýldý. Ahmed Þehîd ertesi yýl emîrü’lmü’minîn (imam) seçildi. Harekete destek
olma sözü veren Peþâverli kabile reislerinin ihanetine uðrayan Ahmed Þehîd çok
sayýda kayýp vermesine raðmen daha sonra toparlanýp tekrar eski gücüne kavuþtu.
Ancak mücahidler bu dönemde bir yandan Sihler’in saldýrýlarý, diðer yandan kabilelerin muhalefeti yüzünden zaman zaman zor durumda kaldýlar. Ahmed Þehîd
ve Þah Ýsmâil’in 1831 yýlýnda Sihler’le yapýlan savaþta öldürülmeleri harekete büyük darbe vurdu. Mücahidler daha sonra
Sitana’da birleþip Ýngilizler’e karþý mücadeleyi sürdürdüler. Ýngiliz yanlýsý bazý ulemâ
1870’te bir fetva yayýmlayýp hareketle ilgilerinin bulunmadýðýný ilân etti. Güçleri giderek zayýflayan mücahidler cihad faaliyetini sýnýr bölgelerinde 1890 yýlýna kadar sürdürdüler. 1917’de Emîr Ni‘metullah, Ýngiliz sömürgecileriyle barýþ antlaþmasý yapmak zorunda kaldý. Ancak mücadele 1947
yýlýna kadar küçük çarpýþmalar halinde devam etti.
Tarîkat-ý Muhammediyye, Ahmed Þehîd’den sonra birkaç gruba ayrýldý. Baþ
halefi Vilâyet Ali ve kardeþi Ýnâyet Ali’nin
baþýný çektiði Sâdýkpûrî grubu Ahmed
Þehîd’in ölmediðini ve dolayýsýyla yeni bir
imam seçmenin gereksizliðini savunurken
Mevlânâ Nâsýrüddin’in liderliðini yaptýðý
grup yeni bir imam seçmenin zorunlu olduðunu savundu. Hareketin Kerâmet Ali
Cavnpûrî liderliðindeki bir kolu Bengal’de
Ýngiliz sömürgecilerine karþý mücadeleye
devam etti.
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Birgivî Mehmed Efendi’nin
(ö. 981/1573)
Kitap ve Sünnet baðlamýnda
ahlâkî konulara dair
Arapça eseri.
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Tam adý e¹-ªarîšatü’l-Mu¼ammediyye ve’s-sîretü’l-A¼mediyye’dir. Eserin
muhtevasý müellif tarafýndan üç ana bölüme (bab), her bölüm de üç alt bölüme
(fasýl) ayrýlmýþtýr. Birinci bölüm, Kitap ve
Sünnet’e baðlý kalýp bid‘atlardan uzaklaþma ve ibadetlerin yerine getirilmesi sýrasýnda aþýrýlýða kaçmama hakkýndadýr. Ýlk
fasýlda Kur’an ve hadislere dayanýlarak Kitap ve Sünnet’e baðlýlýðýn gereðine temas
edilmiþ, ikinci fasýlda bid‘atýn zararlarýna
dair bazý rivayetler aktarýldýktan sonra mutedil bir anlayýþla hangi davranýþlarýn kaçýnýlacak bid‘atlar çerçevesine girdiði belirtilmiþtir. Bu arada halvete çekilmek ve
þeyhin himmetine mazhar olmak suretiyle doðrudan Hz. Peygamber’e ve Allah’a
ulaþýp dinî meseleleri çözeceklerini ileri süren bazý tasavvuf ehline ait iddialarýn ilhad
ve dalâletten ibaret olduðu ifade edilmiþ,
bu hükmü desteklemek için Cüneyd-i Bað-

