AHMED ŞEMSEDDiN, Y i ğitbaşı
Selef akldesini ihya gayesiyle başlatıl
olan bu hareket daha sonra sosyo politik bir karakter kazandı. Mensupları Hz. Peygamber'in sünnetinin yaşatılması. toplumdaki şirk ve bid'atların temizlenmesi. ictihad müessesesinin canlandırılması ve İslam topraklarını 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 Utar- Pradeş'te halk tarafından ilgiyle karşılandı; etrafına binlerce 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 oymış

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 Bombay'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 ülkeye hakim olmuştu . Seyyid Ahmed, ülkeyi işgal etmiş olan yabancılara karşı 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 yardımla Afganistan üzerinden Sind'e ulaş
tı. Sind emiri ile Belücistan'da bir kabile
reisi olan Mihrab Han da onu destekledi. Daha sonra Kandehar. Gazne ve Kabil'i dolaştı. Bu arada bazı sebepler yüzünden araları açık olan Afgan emirlerini barıştırmaya çalıştı. 1826'da Peşa
ver'e vardı ve Nevşere'ye (Nowşera) yerleşti. Buradan Sih yöneticilerine bir mesaj göndererek yaptıkları zulümlere son
vermelerini istedi. Ancak Sih yöneticilerinin kayıtsız tavırları karşısında onlarla savaşmaktan başka çare kalmadığı
nı anladı. 21 Aralık 1826'da Aküre'de
(Akora) Sihler'e karşı başarı ile sonuçlanan bir hücumda bulundu, daha sonra Hazro'daki çatışmada da onları püskürttü. Bu başarıları sayesinde bölgeye
hakim oldu.
Ocak 1827'de yapılan bir toplantı da
Seyyid Ahmed ittifakla imam• kabul

edildi. Bu arada Yar Muhammed Han
ve diğer Peşaver reisieri de Sihler'e karşı Seyyid Ahmed'in s afında yer aldılar.
Aslın da bu bir tuzaktan başka bir şey
değildi. Seyyid Ahmed 'e bağlı kuwetler Atük (Attock) Kalesi'ni almayı planlarken Si hler Akü re yakın l arında ! Yar
Muhammed'in gizli ya rdımıyla binlerce
müslümanı öldürdüler.
Bu yenilgiden sonra Seyyid Ahmed
kuzeybatı sınırındaki Yüsufzay bölgesine yardım için bir gezi düzenlerken talebesi Şah İsmail de aynı
görevle Hezare'ye gitti. Yar Muhammed'in düşmanca tutumuna rağmen
hareket Dürraniler ve mahalli hükümetler 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 ya pılan
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 mücahid de "şehid" lakab ıyla meşhur oldu.
Onların izinden gidenler çeşitli imkansıziıkiara rağmen İngilizler'e karşı cihada deva m ettiler.
Hindistan 'ın

Mücadelelerle dolu hayatı boyunca baeserler de kaleme almış olan Ahmed
Şehid'in Farsça yaz ılmış başlıca eser ve
risaleleri şunlardır: Tenbihü '1-gafilin
(Delhi 1285 / 18681: Risô.le-i N amô.z; Risô.le der Nikô.h-ı Biyı1gô.n. Ayrıca henüz yayımlanmamış Farsça mektupları
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Yakın arkadaşı

Şah

İsmail

Urduca
Ta~viyetü'l-imô.n ve ayrıca Şeyh Abdülhay ile birlikte yazdığı Farsça Sırô.t-ı
Müstakim adlı eserlerinde Ahmed Şe 
hid'in İsla mi düşünceleri ve Tarikat-ı
Muhammediyye hareketi hakkın da bilgi 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 Manzı1ratü's-sü cadô.,, Şeyh Muhammed Ali
b. Abdüssübhan Mal]zeni Ahmedi,
Muhammed Ca'fer et-Tehaniseri Sevô. nihi Ahmedi, Müfti İla hibahş el-Kandehlevi el-Mülhemô.tü'l-A}zmediyye,
Şeyh Muhammed Ali de el-Veka,icu'lAhmediyye adıyla eserler kaleme almışlardır (bk . Abdül hay el-Hasenl. VII .
31 -32: UDMİ, ll , 142-143)
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Halvetiyye tarikatında
"orta kol" olarak bilinen
Ahmediyye şubesinin kurucusu.

_j

839'da ( 1435-36) Akhisar'ın Göl Marveya Marmaracık köyünde doğ
du. İlk öğrenimini muhtemelen bir Halvet! şeyhi olan babası Isa Halife'den gördü. Zahiri ilimleri tahsil ettikten sonra,
Uşak'ın Kabaklı köyünde irşad faa liyetinde bulunan Halveti şeyhi Alaeddin Uş
şakf'den feyiz aldı ; süluk• ünü tamamlayarak Manisa'ya gitti ve orada müridlerini irşad etmeye başladı. Bir ara İs
tanbul'a da giderek tarikatlar arasında 
ki ihtilafları bir sonuca bağladı (bu ihtilafl arın nele r olduğu konusunda kaynakmarası
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larda bi lgi yoktur); bu sebeple kendisine
(Fete'l-fityan. Ebü'l-fityan) lakabı verildi. Şeyhi Alaeddin Uşşaki'nin
vefatından sonra onun yerine geçti. Manisa'nın merkezinde çeşitli camilerde
sürdürdüğü irşad görevine daha sonra
defnedildiği Seyyid Hoca mahallesindeki türbesinin yanında bulunan tekkesinde devam etti. Zamanla yıkılan ve kaybolmak üzere olan bu tekkenin yerine
bugün onun adına kurulan Yiğitbaşı
Vakfı tarafından bir mescid inşa ettirilYiğitbaşı

miştir.
Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin'in kurucusu olduğu Ahmediyye tarikatı Ramazaniyye, Sinaniyye, Uşşakıyye ve Mıs
riyye adıyla dört kola ayrılmıştır (bk. AH-

MEDiYYE).

ibaret bir eserdir !Süleymani ye Ktp ., Hacı Mahmud Efendi, nr. 2688 / 6). 7. K enzü'l-hakiiyık. Allah ' ın sıfatlarıyla ilgili
bir eserdir (Süleymaniye Ktp ., H ac ı Mahmud Efendi, nr. 2688 / 4) . 8. Hurde-i Tarikat. Tarikat adabı ile ilgili beş varaklık
bir eser olup tek nüshası Süleymaniye
Kütüphanesi'ndedir (Hekim oğlu Ali Paşa,
nr. 438, vr. 385-3901 . 9. Tabakiitü 'l-evliya. Ricalü'l-gayb * ı temsil eden abdal.
evtad, gavs, ahyar vb. hakkında bilgi veren yedi varaklık bir risaledir (Süleymaniye Ktp ., Ha c ı Mahmud Efendi, nr. 2745).
10. Mukaddimetü's-saliha. Bu eserde
Ehl-i sünnet, müttakiler, zahidler, biltın uleması hakkında bilgi verildikten
sonra şeyh ve müridierin hallerinden
bahsedilir. Eserin sonunda rü'yetullah
ile ilgili bir bölüm yer almaktadır (Süleymaniye Ktp., Hekimoğ lu Ali Paşa, nr.
438/ I O, Hacı Mahmud Efendi , nr. 2645/
3; i ü Ktp ., TY, nr. ı 886, 9774/ 3). 11. İrfa
nü'l-maarif. Zahir ve batın ulemasının
irşad usullerinden. şeriat. hakikat ve tarikata uygun tavırlardan bahseder (i ü
Ktp ., TY, nr. 3 I 7/ 6).

Eserleri. 1. Camiu'l-esrar. Sıfatullah,
kamil, mahabbetullah, alem,
tecelli ve rü'yetullah. nefis gibi konuların işlendiği manzum bir eserdir (Süleymaniye Ktp ., Ha c ı Mahmud Efendi, nr.
233/ 1, Hüsrev Paşa, nr. ı82 / 2 ; iü Ktp .,
TY, nr. 3 ı 7, 23 I I). 2. Risôle-i Tevhfd. Allah'ın peygamber ve kitap göndermekteki maksadının ne olduğu hususunu
Ahmed Şemseddin'in bu eserleri dı
açıklamakla başlayan eser itikad, şeri
şında Bahreyn-i Aşk (Millet Ktp ., nr.
at. maye, telkin, zikir, tevhid, hakaik-ı
insan, ervah ve enfüs, vakıat. rü'yet-i
enbiya. tecelliyat ve ilm-i hikmet konularını ihtiva eden mensur bir eserdir
(Süleymaniye Ktp. , H acı Mahmud Efendi,
Yiğitbaşı Ahmed Şemsedd in'in Rauzalü '1- uasilin adir es e·
nr. 438; U31eli, nr. I 37ı ı. 3. Keşfü 'l-esrar.
ri nden bir sayfa (iü Ktp .. TV. m. 9774 / 4 '" 68''1
Müellif Camiu'l-esrar ve Risôle-i Tevhfd adlı eserlerinde genişçe ele aldığı
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335 1 8) ; Fütüvvetname (Süleymaniye

Ktp. , Hekim oğl u Ali Paşa, nr. 438 / 9; Hacı Mahmud Efendi, nr. 2688 / 4) ve Silsi l e-i Ehl-i Tarikat (Süleymani ye Ktp. , Hacı Mahmud Efend i, nr. 2745 / ıl adların
da üç risalesi daha vardır.
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AHMED ŞEMSEDDIN
KARAHISARt
(bk. KARAHISARt, Ahmed Şemseddin).

AHMED eş-ŞERİF es·SENÜSİ
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(bk. SENÜSİ, eş-Şerif).
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AHMED ŞEVKİ
( ,;;,;;. ..ı...>l)

Ahmed

Şevki

b. All b. Ahmed

Şevki

(1868-1932)

L

Arap

Son devir
en meşhuru .

şairlerinin

Kahire'de doğdu . Adını taşıdığı dedesi Ahmed Şevki, Mehmed Ali Paşa devrinde Osmanlı Devleti'nin Kahire'de yüksek seviyedeki memurlarından biriydi.
Üç yaşında iken ibrahim Paşa ' nın azatlı
cariyelerinden olan anneannesi tarafın
dan Hidiv ismail Paşa'nın himayesine verildi ve onun sarayında büyüdü.
ilk ve orta tahsilini tamamladıktan
sonra 1885 yılında Kahire'de yeni açılan
Hukuk Fakültesi'ne girdi : fakat hukuktan hoşlanmadığı için aynı fakültenin
Tercüme Bölümü'ne geçerek 1887 yılın
. da bu bölümü bitirdi. Doğuştan sahip
olduğu şiir kabiliyetinin gelişip ortaya
çıkmasına : Arapça hacası ve aynı zamanda şai r olan Şeyh Muhammed eiBesyQni yardımcı oldu. el- Ve~a,i 'u 'lMı.şriyye gazetesinde Hidiv Tevfik Paşa'yı metheden ilk şiirleri yayımlanma
ya başladıktan sonra Ali Mübarek Paşa'nın delaletiyle sarayda bir memuriyete tayin edildi. Bu göreve başladıktan
kısa bir süre sonra Hidiv Tevfik Paşa
tarafından. yarım bıraktığı hukuk öğre
nimini tamamlamak üzere Fransa'ya
gönderildi (ı 888) ve dört yıl süreyle

