
AHMED ŞAH DÜRRANI 

Ahmed Han'ı serbest bırakarak hima
yesi altına aldı. Ahmed Han cesareti, ze
ka ve kabiliyeti ile kısa zamanda Nadir 
Şah'ın gözde kumandanları arasına gir
diği gibi seferlerinin çağuna katılarak 
büyük tecrübe edindi ve Mazenderan 
valisi oldu. 1747'de Nadir Şah'ın öldü
rülmesinden sonra iran'ın içine düştüğü 
karışıklıktan faydalanarak Kandehar'da 
hükümdarlığını ilan etti. Bu arada ken
disine hakimiyeti altındaki kabile reisie
ri tarafından, "inciler incisi" manasma 
gelen dürr-i dürran unvanı verildi. 

Ahmed Şah kısa zamanda Kabil ve 
çevresini ülkesine kattıktan sonra, sı

rasıyla Galzay, Özbek ve Tacikler'i haki
miyeti altına alarak Afganistan'ın mut
lak hakimi oldu. Daha sonra, kurduğu 
devletin sınırlarını genişletmek için fe
tih hareketlerine başladı. Batıda iranlı
lar'ın, güneyde Babürlüler'ln içinde bu
lundukları kötü durumdan faydalanarak 
bazı yerleri topraklarına kattı. 1748'de 
Hindistan'a yaptığı ilk sefer başarısızlık
la sonuçlandı; fakat ikinci seferinde Ku
zey Hindistan'daki Lahor ve Multan'ı ele 
geçirdi. Daha sonra batıya dönüp iran'a 
yürüdü. Önce Herat'ı, ardından da Meş
hed'i aldı; buraları Nadir Şah'ın torun u 
Şahruh'a bırakarak Kandehar'a döndü 
( 1750). Kahdehar'daki ikameti sırasın
da Babürlüler'in Lahor'u geri aldıklarını 
duyunca 1756' da yeniden Hindistan se
ferine çıktı ve Babürlü ordusunu ağır 
bir yenilgiye uğrattı. Ancak bu harekat 
Hindistan'daki karışıklıkları yatıştırma

ya yetmedi; Ahmed Şah 1760'ta dör
düncü defa sefere çıkmak zorunda kal
dı. Bu sefer sonucu, huzursuzluğun kay
nağı olan yerli Hindülar'dan Maratalar'ı 
ağır bir hezimete uğratıp büyük gani
metlerle Kandehar'a döndü. iran'da ise 
Nadir Şah'ın ölümünden sonra ortaya 
çıkan karışıklık uzun zaman devam et
memiş ve ülke toparianarak Afganis
tan'a karşı düşmanca bir tavır içine gir
mişti. Ülkenin batısında kuwetli bir Şii 
İran'ın tehdidini hisseden Ahmed Şah. 
bu tehlikeyi önleyebilmek için Osmanlı 
Devleti'ne başvurarak yardım istediyse 
de bu isteği reddedildi ( 1763) 

Bu arada Hindistan'daki kaynaşmala
rın gün geçtikçe artması. Maratalar ve 
Sihler'in kuwetlenip hakimiyet peşinde 
koşmaya ve Afganlilar'ı ülkeden atmak 
için faaliyet göstermeye başlamaları 

üzerine, Ahmed Şah emniyeti sağlaya
bilmek için 1762-1767 yılları arasında 
buraya üç sefer daha yapmak mecburi-
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yetinde kaldı. Onun devamlı olarak Hin
distan seferleriyle meşgul olmasından 
faydalanan Türkistan'daki Özbek dev
letlerinden Buhara Emirliği, Afgan Tür
kistanı olarak bilinen ve Afganistan'ın 
kontrolünde bulunan bölgenin büyük 
bir kısmını işgal etti. Bunun üzerine 
Ahmed Şah 1770'te Buhara'ya yürüdü. 
Afgan ve Buhara orduları Karşı şehri 

civarında karşı karşıya geldiler. fakat 
"hamiyyet-i islamiyye'ye binaen" savaş
madılar. Amuderya sınır olmak üzere 
iki taraf arasında barış yapıldı. Bütün 
ömrünü savaştan savaşa koşmakla ge
çiren Ahmed Şah, çok bitkin ve hasta 
düşmüştü. Bu sebeple hükümet ve 
devlet işlerini oğlu Timur'a devrederek 
istirahate çekildi ve bir süre sonra da 
vefat etti. 

Milli Afganistan Devleti'nin kurucusu 
olan Ahmed Şah, büyük bir kumandan 
ve devlet adamı idi. Mütevazi ve adil bir 
hükümdar olarak Afganistan'daki bü
tün kabileler tarafından sevilip sayılırdı. 
Hükümdarlığı sırasında Afgan halkını 

vergilerle sıkıntıya sokmadığı gibi, bil
hassa Hindistan'a yaptığı seferlerden 
getirdiği ganimetlerle onları ihya etti. 
Onun en büyük kusuru mensup olduğu 
Abdaif kabilesine, kurduğu devletin için
de büyük imtiyazlar tanıyarak onları di
ğer kabile mensuplarından daha üstün 
tutmuş olmasıdır. Sevilen bir lider ol
masına rağmen bu hatası, Afganistan'-

Ahmed Şah Oürrani'nin minyatürü (Y. Hikmet Bayur, Hindis· 

tan Tarihi, lll, Ankua 1950) 

daki kabileleri birleştirerek millf birli
ği tesis edememesine sebep olmuştur. 
Afgan ahalisi arasında bunun izleri bu
gün dahi görülmektedir. 
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(ö. 1246/1831) 

Hindistan'da İngilizler ' e ve 
Sihler'e karşı verilen mücadelede 

önemli rol oynayan 
Tarikat-ı Muhammediyye 

hareketinin kurucusu. 
L _j 

Hz. Hüseyin soyundandır. 6 Safer 
1201'de (28 Kasım 1786) Hindistan'ın 

Utar Pradeş eyaJetinin Ray Bereyli 
( J.?...r. ı.S~ - Rai Bareilly) şehrinde doğ
du. İ lk öğrenimini burada gördü. Gençlik 
yıllarında ilmi çalışmalara ilgi duymu
yordu. Fakat daha sonra meşhur alim 
Şah Veliyyullah ed-Dihlevı~nin oğlu Ab
dülaziz'den ders almaya karar verdi ve 
bu maksatla Delhi'ye giderek ondan 
Nakşibendiyye, Kadiriyye. Çiştiyye, Süh
reverdiyye icazetlerini aldı . Ayrıca Ab
dülazfz ed-Dihlevf'nin kardeşi Şah Abdül
kadir 'den de kıraat okudu ve hadis ders
lerini takip etti. Tahsilini tamamladık
tan sonra Ray Bereylfye döndü ( 1809). 
Daha sonra cihad aşk.ıyla Racpütana'ya 
giderek Tonk Devleti'nin kurucusu Emir 
Han'ın ordusuna katıldı. Altı yıl boyunca 
onun emrinde çalıştı. An~ak önde gelen 
subayı Feyzullah Han'ın İ ngilizler'in safı
na geçmesi üzerine Emir Han onlarla 
anlaşmak zorunda kalınca oradan ayrı
larak Delhi'ye gitti (!5 Aralık 1817) Ken
disini Abdülazfz ed-Dihlevfnin hizme
tine adadı ve onun teşvikiyle Tarikat- ı 

Muhammediyye adıyla bilinen cihad ha
rekatını başlattı. 



Selef akldesini ihya gayesiyle başlatıl
mış olan bu hareket daha sonra sos
yo politik bir karakter kazandı. Men
supları Hz. Peygamber'in sünnetinin ya
şatılması. toplumdaki şirk ve bid'atla
rın temizlenmesi. ictihad müessesesi
nin canlandırılması ve İslam toprakla
rını işgal eden gayri müslimlere karşı 
cihad açılması gibi gayelerle çok geniş 
bir sahada faaliyet gösterdiler. Seyyid 
Ahmed de çalışmalarını daha çok Kur'an 
ve Sünnet'in öğretilmesi üzerine yoğun
laştırdı. Hareketin esaslarını anlatmaya 
çalıştığı Del hi ve U tar- Pradeş'te halk ta
rafından ilgiyle karşılandı; etrafına bin
lerce mürid toplandı. İki önemli talebesi 
ve ·arkadaşı Abdülhay b. Hibetullah ile 
Şah İsmail b. Abdülgani ed-Dihlevi İsla
miyet'i yaymak üzere ona biat ederek 
hareketin yayılmasında önemli rol oy
nadılar. 

Seyyid Ahmed Ağustos 1821 'de birçok 
müridi ile birlikte hacca gitmek üzere 
yola çıktı. Kalküta-Bengai-Bihar yoluyla 
Bombay'a geldi. Şubat 1822'de Bom
bay'dan deniz yoluyla Cidde'ye hareket 
etti. Arabistan'da yaklaşık bir yıl kaldık
tan sonra aynı yolla geri döndü. 

O sıralarda Hindistan'da Babürlüler'in 
hiçbir nüfuzu kalmamış, İngilizler ülke
ye hakim olmuştu . Seyyid Ahmed, ül
keyi işgal etmiş olan yabancılara kar
şı büyük bir cihad harekatı başlatmak 
üzere Hint. Sind ve Horasan'da yoğun 
bir propaganda faaliyetine girişti. Onu 
cihada sevkeden sebeplerden biri de 
Sihler'in Pencap'taki zulüm ve katliam
larıydı. Tank emirioden sağladığı yar
dımla Afganistan üzerinden Sind'e ulaş
tı. Sind emiri ile Belücistan'da bir kabile 
reisi olan Mihrab Han da onu destekle
di. Daha sonra Kandehar. Gazne ve Ka
bil'i dolaştı. Bu arada bazı sebepler yü
zünden araları açık olan Afgan emirle
rini barıştırmaya çalıştı. 1826'da Peşa
ver'e vardı ve Nevşere'ye (Nowşera) yer
leşti. Buradan Sih yöneticilerine bir me
saj göndererek yaptıkları zulümlere son 
vermelerini istedi. Ancak Sih yöneticile
rinin kayıtsız tavırları karşısında onlar
la savaşmaktan başka çare kalmadığı
nı anladı. 21 Aralık 1826'da Aküre'de 
(Akora) Sihler'e karşı başarı ile sonuç
lanan bir hücumda bulundu, daha son
ra Hazro'daki çatışmada da onları püs
kürttü. Bu başarıları sayesinde bölgeye 
hakim oldu. 

Ocak 1827'de yapılan bir toplantıda 
Seyyid Ahmed ittifakla imam• kabul 

edildi. Bu arada Yar Muhammed Han 
ve diğer Peşaver reisieri de Sihler'e kar
şı Seyyid Ahmed'in safında yer aldılar. 
Aslında bu bir tuzaktan başka bir şey 
değildi. Seyyid Ahmed 'e bağlı kuwet
ler Atük (Attock) Kalesi'ni almayı plan
larken Si h ler Akü re yakın larında ! Yar 
Muhammed'in gizli yardımıyla binlerce 
müslümanı öldürdüler. 

Bu yenilgiden sonra Seyyid Ahmed 
Hindistan'ın kuzeybatı sınırındaki Yü
sufzay bölgesine yardım için bir gezi dü
zenlerken talebesi Şah İsmail de aynı 
görevle Hezare'ye gitti. Yar Muham
med'in düşmanca tutumuna rağmen 

hareket Dürraniler ve mahalli hükümet
ler tarafından destekleniyordu. 1830'da 
Peşaver'i ele geçiren Seyyid Ahmed Keş
mir'e doğru ilerlerken Balakat'ta tekrar 
Sihler'le karşı karşıya geldi. Çok güçlü 
bir orduya sahip olan Sihler'le yapılan 
şiddetli savaşta Seyyid Ahmed. yardım
cısı Şah İsmail ve çok sayıda taraftarı 
şehid edildiler 124 Zil kade ı 246 / 6 Mayıs 

ı 831 ı. Si h ler Seyyid Ahmed'in cesedini 
yaktılar. Bu savaştan sonra her iki mü
cahid de "şehid" lakabıyla meşhur oldu. 
Onların izinden gidenler çeşitli imkan
sıziıkiara rağmen İngilizler'e karşı ciha
da devam ettiler. 

Mücadelelerle dolu hayatı boyunca ba
zı eserler de kaleme almış olan Ahmed 
Şehid'in Farsça yazılmış başlıca eser ve 
risaleleri şunlardır: Tenbihü '1-gafilin 
(Delhi 1285 / 18681: Risô.le-i Namô.z; Ri
sô.le der Nikô.h-ı Biyı1gô.n. Ayrıca he
nüz yayımlanmamış Farsça mektupları 
vardır. 

Yakın arkadaşı Şah İsmail Urduca 
Ta~viyetü'l-imô.n ve ayrıca Şeyh Abdül
hay ile birlikte yazdığı Farsça Sırô.t-ı 

Müstakim adlı eserlerinde Ahmed Şe

hid'in İ slami düşünceleri ve Tarikat-ı 

Muhammediyye hareketi hakkında bil
gi verir. Bunun yanı sıra . Ebü'l-Hasan 

Ali en-Nedvf Siret-i Seyyid Ahmed Şe
hid, Gulam Resül Mihr Seyyid Ahmed 
Şehid, Şeyh Ca'fer Ali ei-Bestevi Man
zı1ratü's-sü cadô.,, Şeyh Muhammed Ali 

b. Abdüssübhan Mal]zeni Ahmedi, 
Muhammed Ca'fer et-Tehaniseri Sevô. 
nihi Ahmedi, Müfti İlahibahş el-Kan

dehlevi el-Mülhemô.tü'l-A}zmediyye, 
Şeyh Muhammed Ali de el-Veka,icu'l

Ahmediyye adıyla eserler kaleme al
mışlardır (bk. Abdül hay el-Hasenl. VII . 
31 -32: UDMİ, ll , 142-143) 

AHMED ŞEMSEDDiN, Y i ğitbaşı 
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AHMED ŞEMSEDDİN 

(bk. MOLLA GÜRANi ). 
_j 

ı 1 
AHMED $EMSEDDİN, Kadızade 

(bk. KADIZADE, Alımed Şemseddin). 
L _j 

ı 1 
AHMED ŞEMSEDDİN, Yiğitbaşı 

L 

(ö 910/1504) 

Halvetiyye tarikatında 
"orta kol" olarak bilinen 

Ahmediyye şubesinin kurucusu. 
_j 

839'da ( 1435-36) Akhisar'ın Göl Mar
marası veya Marmaracık köyünde doğ
du. İlk öğrenimini muhtemelen bir Hal
vet! şeyhi olan babası Isa Halife'den gör
dü. Zahiri ilimleri tahsil ettikten sonra, 
Uşak'ın Kabaklı köyünde irşad faa liye
tinde bulunan Halveti şeyhi Alaeddin Uş
şakf'den feyiz aldı ; süluk• ünü tamam
layarak Manisa'ya gitti ve orada mürid
lerin i irşad etmeye başladı. Bir ara İs
tanbul'a da giderek tarikatlar arasında 

ki ihtilafları bir sonuca bağladı (bu ihti
lafl arın neler olduğu konusunda kaynak-
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