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politeknikon ve otuz iki üniversite ile ilko-
kul seviyesinde 1768, ortaokul seviyesin-
de 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 il-
gili temel prensiplere sýký sýkýya baðlýlýðý
savunur ve inanç alanýnda tevhide vurgu
yapar. Böylece eski animist, Hindu ve Bu-
dist kökenli inanç ve uygulamalar redde-
dilirken doðum ve ölüm törenleri, yýl dö-
nümü kutlamalarý gibi âdetlerin Ýslâm di-
ninin ruhuna aykýrý olduðu kabul edilir.
Muhammediyye mezhepler arasý uzlaþ-
macý bir tutum takýnmýþtýr. Taklidi red-
dederek ictihadý savunur ve fýkhî ekol-
lerin Kur’an ve Sünnet’in yorumlanma-
sýnda tek ve nihaî merci olmadýðýný, dinî
ilimlerde yeterli bilgisi bulunan her müs-
lümanýn ictihad yapabileceðini ileri sü-
rer. Bazý tasavvufî görüþ ve uygulamalarý
reddetmese de genelde tarikatlara kar-
þý þüpheci ve olumsuz bir tavýr ortaya koy-
muþtur.

Muhammediyye’nin Endonezya toplu-
mu üzerindeki etkisi çok büyük olmuþ,
dinî hayatta ve sosyal alanlarda benimse-
diði birçok husus günümüzde yaygýn bi-
çimde uygulanan âdetler halini almýþtýr.
Bu etki bölge ülkelerindeki müslüman top-
lumlarda da görülmüþ, Malezya, Singapur
ve Tayland’da Muhammediyye ile organik
baðlarý olmayan benzer teþkilâtlar kurul-
muþtur.
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Divan þiirinde
beþer mýsralýk bendlerden oluþan

musammat nazým þeklinde manzume
(bk. MUSAMMAT).
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Türk mûsikisi usullerinden.
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Arapça’da “beþ katlý, beþli” anlamýna
gelen muhammes Türk mûsikisinin bü-
yük usullerinden biridir. Baþlangýçta beþ
darblý olarak düþünülüp terkip edildiðin-
den bu isim verilmiþ, ancak daha sonra
usulün yapýsý ve zaman sayýsý deðiþikliðe
uðramýþtýr.

Usul otuz iki zamanlý olup sekiz adet
dört zamandan, baþka bir ifadeyle çeþitli
þekillerde sýralanan sekiz adet sofyandan
meydana gelmiþtir. Muhammes usulü-
nün 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-

tebesidir. Eldeki örneklerden XV. yüzyýl-
dan beri kullanýldýðý anlaþýlan bu usulle
saz mûsikisinde peþrevler, sözlü mûsikide
ise kâr, beste gibi büyük formdaki eser-
lerle ilâhiler bestelenmiþtir. Bu usulle öl-
çülmüþ beste formundaki eserlerde mýs-
ralar genellikle iki usul, takip eden teren-
nüm bir usul, arkasýndan gelen usulde
de mýsraýn son yarýsýnýn tekrarý yer alýr.

Tanbûrî Cemil Bey’in ferahfezâ ve kür-
dîli-hicazkâr peþrevleriyle Abdülkadir-i
Merâgý’nin hüseynî kârý; Buhûrîzâde
Mustafa Itrî’nin, “Câný kullâb-ý ser-i zül-
fün çeker senden yana” mýsraýyla baþla-
yan nikriz, Ebûbekir Aða’nýn, “Þeydâter
eyledi beni huygerde gerdenin” mýsraýyla
baþlayan eviç besteleri; Hamâmîzâde Ýs-
mâil Dede Efendi’nin “Eyâ âlemlerin þâ-
hý” mýsraýyla baþlayan hüzzam, “Mevlâm
senin âþýklarýn” mýsraýyla baþlayan ýrak
ilâhileri ve Dellâlzâde Ýsmâil Efendi’nin,
“Aþkýnla yandýr sultâným Allah” mýsraýyla
baþlayan ýrak ilâhisi bu usulle ölçülmüþ
eserlerden bazýlarýdýr.
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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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Hz. Muhammed,

Hz. Ali, Fâtýma, Hasan ve Hüseyin’e
ulûhiyyet nisbet eden aþýrý fýrka

(bk. G…LÝYYE).
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MUHAMMEDÝYYE

Muhammediyye’-

nin logosu 
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Muhammes usulünün þematik gösteriliþi
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