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Endonezya’da
yenilikçi bir dinî teþkilât.
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18 Kasým 1912 tarihinde Orta Cava’nýn
Yogyakarta þehrinde Kiai Hacý Ahmed
Dahlân tarafýndan kuruldu. Kuruluþunda
Hollanda sömürge yönetimiyle gelen Batýlý kültürel ve sosyal deðerlerin, hýristiyan
misyonerlik faaliyetlerinin ve bölgedeki eski din ve kültürlerin müslüman halk üzerinde yaptýðý tesirlerle Ýslâm dünyasýnda
çeþitli dinî uyanýþ hareketlerinin ortaya çýkmasý önemli rol oynamýþtýr. Günümüze kadar etkin bir þekilde faaliyet gösteren teþkilâtýn temel hedefi Endonezya’da Ýslâmiyet’i hýristiyan, Hindu, Budist ve animist
inançlarýn tesirinden kurtarmaktýr. Ýslâm’ý dýþ hücumlara karþý savunmak, temel kaynaklarý olan Kur’an ve Sünnet’in
esaslarýna dönerek Ýslâm akîdesini modern düþüncenin ýþýðýnda yeniden yorumlamak ve müslüman toplumunun ahlâkî
ve dinî sorumluluklarýný geliþtirmek diðer
hedeflerinin baþýnda yer alýr. Kuruluþ tüzüðünde belirtilen ve 22 Aðustos 1914
tarihinde hükümet tarafýndan onaylanan
esaslara göre bu hedefleri gerçekleþtirmek
için teþkilâtýn okullar açmasýna veya mevcut okullarda Ýslâm dininin esaslarý dahilinde ders vermesine, Ýslâmiyet’e ait meselelerle ilgili toplantýlar düzenlemesine,
dinî hizmetlerin yürütüleceði cami ve vakýf binalarý inþa etmesine, Ýslâm dini ve
inançlarý hakkýnda kitap, broþür ve gazete çýkarmasýna izin verilecekti. Bu vaadlere ve Muhammediyye’nin (Muhammadiyah) siyasî faaliyetlerden uzak duracaðýný
taahhüt etmesine raðmen sömürge idaresi baþlangýçta þüpheci davranarak kuruluþun faaliyet alanýný Yogyakarta civarýyla sýnýrladý ve ancak 1920’li yýllarýn baþýnda barýþçý bir yol takip edildiði kanaatine varmasý üzerine bütün Endonezya
adalarýnda faaliyet göstermesine izin
verdi. Bu izinle birlikte teþkilât kýsa süre
içinde millî bir hüviyet kazandý ve açtýðý
Batý tipinde çok sayýdaki okul, yetimhane,
hastahane, saðlýk ocaðý ve diðer kurum-

larla Endonezya toplumuna önemli hizmetleri dokunan bir cemiyete dönüþtü.
1938’de yarýsý Cava’da olmak üzere bütün
adalardaki toplam þube sayýsý 852’ye ve
üye sayýsý 250.000’e ulaþmýþtý; 834 cami
ve mescidi, otuz bir halk kütüphanesi ve
çeþitli seviyelerde 1774 okulu vardý. Farklý
etnik gruplara mensup üyelerin çoðunluðunu tüccar ve iþ verenler oluþturmaktaydý; bu durum hareketin þehir kökenli olduðunu gösteriyordu. Malî kaynaklarý daha
çok üye aidatlarý, hibe ve yardýmlar, zekât ve fitre gelirleri, okul ücretleri ve teþkilâtýn kendi yatýrýmlarýndan elde edilen
gelirler oluþturuyordu; eðitim ve sosyal
içerikli faaliyetler için devletten de belli bir
yardým alýnýyordu.
Muhammediyye, Hollanda sömürge yönetimi döneminde siyasetten uzak durmaya büyük özen gösterdi; bu yüzden
1920’lerden sonra dinî alanda benzer görüþleri paylaþan, fakat siyasî faaliyette bulunan bazý gruplarla anlaþmazlýða düþtü.
Meselâ Sarekat Islam liderleri kuruluþu
hükümetten malî yardým almakla ve siyasî içerikli olmayan bir teblið metodu takip
etmekle suçladý. II. Dünya Savaþý yýllarýnda teþkilâtýn gençlik ve izci kollarý Japon
askerî yönetimi tarafýndan kapatýlarak faaliyetleri sýnýrlandýrýldý. Mart 1943’te Japonlar’ýn kurduðu Majlis Syura Muslimin
Indonesia (MASYUMI) adlý dinî federasyona dahil edildi ve baþkaný, savaþta kendilerine yardýmcý olmasý amacýyla kurulan
dört kiþilik danýþma konseyine üye tayin
edildi. Endonezya’da baðýmsýzlýk mücadelesinin verildiði 1945-1949 yýllarý arasýnda çýkan karýþýklýklar sebebiyle merkezle
þubelerin temasý büyük ölçüde kesildi ve
teþkilât her açýdan çok zayýfladý; 1950’de
þube sayýsý 632’ye, üye sayýsý 25.000’e indi. Ancak baðýmsýzlýk hareketini bütün gücüyle destekledi ve Hollanda ile imzalanan, ülke menfaatlerine aykýrý gördüðü
antlaþmalara karþý genellikle olumsuz tavýr takýndý. Temmuz 1953’te Cava’nýn Purwokerto þehrinde düzenlenen otuz ikinci
kongrede þube sayýsýnýn 1612’ye, üye sayýsýnýn 70.000’e yükseldiði ifade edildi. Bu
kongrede alýnan karar gereðince üyeler
siyasî faaliyetlere katýlma hususunda

serbest býrakýldý ve kendilerine Ýslâm’a dayalý bir programý benimseyen herhangi bir
siyasî partiye destek vermeleri tavsiye
edildi. 1960’ta Majlis Syura Muslimin Indonesia’nýn kapatýlmasý üzerine siyasî kolundan mahrum kalan teþkilât aktif politika dönemini sona erdirdi ve o tarihten
itibaren siyasî gücü elinde bulunduranlarla ihtiyatlý bir iliþki içine girdi. Bu arada Endonezya Devlet Baþkaný Ahmed Sukarno’nun 1959
1960-1965
-1965 yýllarý arasýndaki güdümlü demokrasi döneminde onun teveccühünü kazandý ve karþýlýðýnda kendisini
hayat boyu þeref üyesi yaptý.
1970’li yýllarda yeniden esas faaliyet alaný olan eðitime, dinî hizmetlere ve toplumsal konulara aðýrlýk verilmeye baþlandý, bu
durum teþkilâtýn güçlenmesini saðladý.
Suharto yönetimi tarafýndan 1985’te bütün derneklerin sadece devletin resmî ideolojisini kabul etmesi mecburiyeti getirilince Muhammediyye de bu yönde gerekli
tüzük deðiþikliðini yaparak “Ýslâm toplumu oluþturma” ibaresini “Ýslâm dinini yüceltme ve Allah’ýn istediði mutlu, adaletli
ve müreffeh bir toplum oluþturma” þekline çevirdi. Müslüman halkýn eðitim seviyesinin yükseltilmesine önem veren teþkilâtýn asýl amacý, dinî eðitimin klasik usullerle yapýldýðý “pondok” veya “pesantren”
denilen geleneksel okullarýn ýslahý, modern metotlardan istifade edilmesi ve öðrencilere hurafelerden arýndýrýlmýþ Ýslâmî
bilgilerin verilmesiydi. Bu doðrultuda yapýlan çalýþmalar mescidlerde faaliyet gösteren mahalle mekteplerinin düzene konulmasýyla baþlatýldý.

Muhammediyye günümüzde siyasetten
uzak olarak çeþitli kollarýyla dinî ve içtimaî
alanlarda, eðitimde faaliyet gösteren ve
yayýnlar yapan bir dinî hareket, ülkenin
hemen her yerinde camileri, mescidleri,
okullarý, çocuk yuvalarý, klinik ve hastahaneleri, yetim ve fakir evleri, ekonomik kuruluþlarý bulunan bir gönüllü teþkilât niteliðindedir. 2000 yýlý rakamlarýna göre ülke genelinde 8880 þubesi bulunan teþkilâta baðlý 1128 ilkokul, 1179 ortaokul,
509 lise, 249 meslek lisesi, elli iki meslek yüksek okulu, kýrk beþ akademi, üç
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politeknikon ve otuz iki üniversite ile ilkokul seviyesinde 1768, ortaokul seviyesinde 534 dinî mektep ve elli beþ pondok /
pesantren eðitim vermekte, 312 saðlýk
merkezi ve poliklinik, 240 yetim ve fakir
evi, on dokuz halk kredi bankasý, 190
Ýslâmî banka ve 808 kooperatif iþletmesi
faaliyet göstermektedir.
Ýslâm dünyasýnda ortaya çýkan her ihyâ
hareketi gibi Muhammediyye de Kur’an
ve Sünnet’te yer alan iman ve ibadetle ilgili temel prensiplere sýký sýkýya baðlýlýðý
savunur ve inanç alanýnda tevhide vurgu
yapar. Böylece eski animist, Hindu ve Budist kökenli inanç ve uygulamalar reddedilirken doðum ve ölüm törenleri, yýl dönümü kutlamalarý gibi âdetlerin Ýslâm dininin ruhuna aykýrý olduðu kabul edilir.
Muhammediyye mezhepler arasý uzlaþmacý bir tutum takýnmýþtýr. Taklidi reddederek ictihadý savunur ve fýkhî ekollerin Kur’an ve Sünnet’in yorumlanmasýnda tek ve nihaî merci olmadýðýný, dinî
ilimlerde yeterli bilgisi bulunan her müslümanýn ictihad yapabileceðini ileri sürer. Bazý tasavvufî görüþ ve uygulamalarý
reddetmese de genelde tarikatlara karþý þüpheci ve olumsuz bir tavýr ortaya koymuþtur.
Muhammediyye’nin Endonezya toplumu üzerindeki etkisi çok büyük olmuþ,
dinî hayatta ve sosyal alanlarda benimsediði birçok husus günümüzde yaygýn biçimde uygulanan âdetler halini almýþtýr.
Bu etki bölge ülkelerindeki müslüman toplumlarda da görülmüþ, Malezya, Singapur
ve Tayland’da Muhammediyye ile organik
baðlarý olmayan benzer teþkilâtlar kurulmuþtur.

tebesidir. Eldeki örneklerden XV. yüzyýldan beri kullanýldýðý anlaþýlan bu usulle
saz mûsikisinde peþrevler, sözlü mûsikide
ise kâr, beste gibi büyük formdaki eserlerle ilâhiler bestelenmiþtir. Bu usulle ölçülmüþ beste formundaki eserlerde mýsralar genellikle iki usul, takip eden terennüm bir usul, arkasýndan gelen usulde
de mýsraýn son yarýsýnýn tekrarý yer alýr.
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Mustafa Itrî’nin, “Câný kullâb-ý ser-i zülfün çeker senden yana” mýsraýyla baþlayan nikriz, Ebûbekir Aða’nýn, “Þeydâter
eyledi beni huygerde gerdenin” mýsraýyla
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Divan þiirinde
beþer mýsralýk bendlerden oluþan
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Türk mûsikisi usullerinden.
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Arapça’da “beþ katlý, beþli” anlamýna
gelen muhammes Türk mûsikisinin büyük usullerinden biridir. Baþlangýçta beþ
darblý olarak düþünülüp terkip edildiðinden bu isim verilmiþ, ancak daha sonra
usulün yapýsý ve zaman sayýsý deðiþikliðe
uðramýþtýr.
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Dinî bir sembol olarak
kýrmýzý elbise giyen
ve deðiþik bölgelerde
farklý isimlerle anýlan aþýrý fýrka
(bk. G…LÝYYE).
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Usul otuz iki zamanlý olup sekiz adet
dört zamandan, baþka bir ifadeyle çeþitli
þekillerde sýralanan sekiz adet sofyandan
meydana gelmiþtir. Muhammes usulünün 8’lik (32/8) birinci, 4’lük (32/4) ikinci
ve 2’lik (32/2) üçüncü mertebeleri varsa
da yaygýn þekilde kullanýlaný 32/4’lük mer-
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Hz. Muhammed,
Hz. Ali, Fâtýma, Hasan ve Hüseyin’e
ulûhiyyet nisbet eden aþýrý fýrka
(bk. G…LÝYYE).
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