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Müridin þeyh karþýsýndaki teslimiyetçi
tavrý, her dediðini ve yaptýðýný doðru saymasý, darda kaldýðýnda þeyhinin mâneviyatýndan istimdadda bulunmasý, þeyh ona
bende nazarýyla bakarken onun þeyhini
efendisi bilmesi, þeyhinin kulu ve kölesi
olmakla gurur duymasý eleþtirilmiþ, böyle
körü körüne baðlýlýðýn Ýslâm’a uymadýðý,
müridlerin kiþiliklerine zarar verdiði ileri
sürülmüþtür. Müridlerin, öldükten sonra
da þeyhlerine ayný þekilde baðlýlýklarýný devam ettirmeleri ve ruhlarýný Allah katýnda
þefaatçi saymalarý bazý âlimler ve mezhep
mensuplarýnca þirk ve küfür sayýlmýþ, bunun kiþileri kutsallaþtýrmak anlamýna geldiði ileri sürülmüþtür. Bu görüþlerin doðruluðunu gösteren birçok örnek bulunmakla birlikte Hâris el-Muhâsibî, Hakîm
et-Tirmizî, Gazzâlî, Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî, Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, Dâvûd-i Kayserî, Yûnus Emre gibi büyük fikir adamlarý, din âlimleri ve þairlerin bir müridlik
dönemi geçirdikten sonra bu seviyeye ulaþtýklarý gerçeði hiçbir zaman göz ardý edilmemelidir.
BÝBLÝYOGRAFYA :

Tehânevî, Keþþâf, I, 612; Muhâsibî, er-Ri £âye li¼uš†šýllâh, Kahire 1970, s. 607-627; Serrâc, elLüma£, s. 275, 276, 417-418; Ebû Tâlib el-Mekkî, Æ†tü’l-šulûb, Kahire 1961, I, 194; Kelâbâzî,
Taarruf (Uludað), s. 200-202; Sülemî, ªabašåt,
s. 61, 154, 356, 454; Kuþeyrî, er-Risâle (nþr. Abdülhalîm Mahmûd), Kahire 1966, s. 433-439, 731752; Hücvîrî, Keþfü’l-mahcûb (Uludað), s. 135137, 205, 483-487; Herevî, Menâzil (Revân), s.
433 vd.; Gazzâlî, Ý¼yâß, III, 72-77; IV, 255; Ahmed-i
Câmî, Ünsü’¹-¹âßibîn (nþr. Ali Fâzýl), Tahran 1367,
s. 77-80; Ebû Mansûr el-Abbâdî, Øûfînâme (nþr.
Gulâm Hüseyn Yûsufî), Tahran 1347, s. 39; Abdülkadir-i Geylânî, el-øunye li-¹âlibi ¹arîši’l-¼aš,
Beyrut 1288, II, 137-175; Sühreverdî, £Avârifü’lma£ârif, Kahire 1939, s. 62, 64, 280-289; Ýbnü’lArabî, el-Fütû¼ât, Kahire 1293, II, 689-692; IV,
576-719; Necmeddîn-i Dâye, Mir½âdü’l-£ibâd (nþr.
M. Emîn Riyâhî), Tahran 1365 hþ., s. 250-266; Takýyyüddin Ýbn Teymiyye, Merâtibü’l-irâde (Mecmû£atü’r-resâßili’l-kübrâ içinde), Beyrut 1972, II,
69-87; Ýbn Kayyim el-Cevziyye, Medâricü’s-sâlikîn, Beyrut 1403/1983, II, 378-391; III, 389; Ýbnü’l-Hatîb, Rav²atü’t-ta£rîf (nþr. Abdülkadir Ahmed Atâ), Kahire 1968, s. 486, 616; Abdülkerîm
el-Cîlî, el-Ýnsânü’l-kâmil, Ýstanbul 1300, I, 67; Lâmiî, Nefehât Tercümesi, s. 449; Ýmâm-ý Rabbânî,
Mektûbât, Ýstanbul 1963, I, 293-295; Aziz Mahmud Hüdâyî, Tarîkatnâme (nþr. Mehmed Gülþen, Külliyyât-ý Hazret-i Hüdâyî içinde), Ýstanbul 1338-40, s. 20-29; Ankaravî, Minhâcü’l-fukarâ, Bulak 1256/1840, s. 34, 197-199; Ebü’lAlâ el-Afîfî, et-Ta½avvuf ¦evretün rû¼iyye fi’l-Ýslâm, Kahire 1963, s. 265; M. Asin Palacios, Ýbn
£Arabî: ¥ayâtüh ve me×hebüh (trc. Abdurrahman Bedevî), Kahire 1965, s. 129-145; A. Schimmel, Ýslâm’ýn Mistik Boyutlarý (trc. Ergun Kocabýyýk), Ýstanbul 2001, s. 109-116.

ÿSüleyman Uludað

–

—
MÜRÎDÝYYE
(  ) א

Kadiriyye tarikatýnýn Ahmedü Bamba
(ö. 1927)
tarafýndan kurulan Senegal kolu.
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Moritanya’ya gidip Kadiriyye tarikatýnýn
Batý Afrika’daki en büyük þeyhi konumunda bulunan Þeyh Sidya’ya intisap eden Ahmedü Bamba dinî ilimleri de onun yanýnda tahsil etti. Seyrü sülûkünü tamamlayýp hilâfet alarak ülkesi Senegal’e döndüðünde Kadiriyye tarikatýna mensup olan
babasý Mumer Ente Sellî’nin (Momar Antassaly) müderrislik yaptýðý Cayor’a yerleþti. Burada 1882 yýlýna kadar onunla birlikte ders okuttu, bir yandan da irþad faaliyetini sürdürdü. el-Cevherü’n-nefîs,
Mevâhibü’l-šuddûs, Müleyyinü’½-½udûr gibi eserlerini bu dönemde kaleme
aldý. Kasým 1893’te Mürîdiyye adýný verdiði tarikatýn kurucusu olduðunu ilân etti.
Senegal müslümanlarýnýn Ahmedü Bamba’ya gösterdiði ilgi Fransýz sömürge yönetiminde rahatsýzlýk meydana getirdi. Sömürgecilere karþý silâhlý direniþin müslümanlara fayda getirmeyeceði düþüncesiyle pasif kalmayý tercih etmesine raðmen
1895 yýlýndan itibaren hayatý baský ve sürgünlerle geçen Ahmedü Bamba vefat ettiðinde kurduðu tarikat ülke genelinde yaygýnlýk kazanmýþ, mürid sayýsý 400.000’e
ulaþmýþtý.
Ahmedü Bamba’nýn vefatýnýn ardýndan
Fransýzlar, yerine kardeþi Þeyh Ente’nin
geçmesini engelleyip büyük oðlu Muhammed (Mamadou) Mustafa Ýmbâký’nin þeyh
olmasýný saðladýlar. Tarikat Muhammed
Mustafa Ýmbâký’den (ö. 1945) sonra kardeþi Muhammed Fâzýl (ö. 1968), onun vefatýnýn ardýndan kardeþleri Abdülahad Ýmbâký (ö. 1969) ve Abdülkadir Ýmbâký (ö.
1990) tarafýndan sürdürülmüþtür. Halen
bu görevi Sâlihu Ýmbâký yürütmektedir.
Mürîdiyye tarikatýnda þeyhin Ahmedü
Bamba’nýn soyundan gelmesi þarttýr. Þeyh
ayný zamanda tarikatýn merkezi Tûbâ þehrinin yöneticisidir. Tarikat ülke genelinde
“büyük marabular” denilen, Ahmedü Bamba’nýn soyuna mensup 200 kadar halife
tarafýndan temsil edilir. Hemen her yerleþim yerinde bulunan küçük marabular
tarikatýn en alt seviyedeki sorumlularýdýr.
Mustafa Ýmbâký’nin babasýnýn ölüm yýl dönümünü anmak için baþlattýðý törene mahallî Volof dilinde “magal” adý verilmiþtir.
Üçüncü þeyh Mustafa Fâzýl da Ahmedü
Bamba’nýn Gabon sürgününden Senegal’e
döndüðü günü magal ilân etmiþtir. Bütün

tarikat mensuplarý Tûbâ þehrinde yapýlan
bu törenlerde bir araya gelir, zekât ve sadakalarýný þeyhe takdim ederler.
Ahmedü Bamba babasýndan aldýðý Kadirî evrâdý ile zikir yapmýþ, ayrýca Moritanya’yý ziyareti sýrasýnda bir Þâzelî þeyhinden
bu tarikatýn evrâdýný zikretme izni almýþ,
Mürîdiyye tarikatýna has evrâdý 1903 yýlý Ramazan ayýnda tertip etmiþtir. Tarikat
kaynaklarýnda onun bu evrâdý uyanýk halde iken bizzat Hz. Peygamber’den öðrendiði kaydedilmektedir. Mürîdiyye mensuplarýnýn her gün bu evrâdla beraber bir cüz
Kur’ân-ý Kerîm okumalarý tarikatýn âdâbýndandýr. Ayrýca Ahmedü Bamba’nýn Resûl-i
Ekrem’in methine dair Mevâhibü’n-nâfi£, Ce×bü’l-šulûb, Mušaddemâtü’l-emda¼ adlý kasideleri ferdî veya toplu olarak
okunur.
Ahmedü Bamba, 1924 yýlýnda Fransýz
sömürge idaresine baþvurarak Tûbâ þehrinde bir cami yaptýrmak için izin almýþ,
ancak inþaata baþlanamamýþtý. Fransýzlar’la iyi iliþkiler kuran Mustafa Fâzýl’ýn þeyhlik döneminde temeli atýlan caminin inþasý otuz iki yýl sürmüþ, açýlýþý 1963’te Senegal’in baðýmsýzlýða kavuþmasýndan sonra
devlet baþkaný olan ve Mürîdîler tarafýndan
desteklenen Katolik Léopold Sédar Senghor tarafýndan yapýlmýþtýr. Caminin bitiþiðinde Þehü’l-hâdim Kütüphanesi 160.000
kitaplýk zengin bir koleksiyona sahiptir.
Mustafa Fâzýl, Ýslâmî ilimler alanýnda yüksek seviyede eðitim vermek üzere Ezher
adlý bir de medrese inþa ettirmiþtir.
Ahmedü Bamba’nýn hayatýna dair Münenü’l-bâš¢ adlý eserin müellifi Þeyh Beþîrü Ýmbâký ile Ýrvâßü’n-Nedîm’in müellifi Muhammed Lamin Diop, Ahmedü Bamba’nýn torunu el-Hâc Þeyh Ýmbâký, divan
sahibi þair Þeyh Ýbra Diop, Ahmedü Matar, Volof dilinde divaný olan þair Þeyh Mûsâ Ka bu medresede yetiþmiþtir.
Senegal’de yer fýstýðýnýn yarýya yakýn kýsmý Mürîdiyye mensuplarýnca üretilir. Ahmedü Bamba’nýn teþvikiyle baþlayan bu
üretim faaliyeti sayesinde tarikat, hem sömürge döneminde hem baðýmsýzlýk sonrasýnda sadece Senegal’de deðil bütün
Afrika’da diðer tarikatlardan farklý olarak
önemli bir ekonomik güce sahip olmuþ,
bu da tarikat mensuplarýný ülke siyasetinde etkin bir konuma getirmiþtir.
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Kuzey Kafkasya müslümanlarýnýn
XVIII. yüzyýl sonlarýnda
Ruslar’a karþý baþlattýklarý
tasavvufî kökenli siyasî hareket.
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Nakþibendî tarikatý mensuplarý öncülüðünde baþlatýlan bu dinî - millî direniþ hareketini Rus müellifleri müridizm olarak
adlandýrmýþ, hareket Rus ve Batý literatüründe bu adla yaygýnlýk kazanmýþ, müslümanlar ise giriþtikleri bu mücadeleye gazavât adýný vermiþlerdir. Çeçen asýllý Ýmam
Þeyh Mansûr’un 1785’te Çeçenistan’da baþlattýðý gazavât, Nakþibendîler’in önderliðinde Kadirîler’in de desteðiyle ve çeþitli
aralýklarla 1920 yýllarýna kadar devam etmiþtir. Ýmam Mansûr’dan önce Çar rejimine baðlý kiþilerce Kafkasya’ya özerklik verilmesini savunan bir hareket baþlatýlmýþsa da baþarýya ulaþamamýþtýr. Müridizm,
baþlangýcýndan kýsa bir süre sonra millî bir
nitelik kazanarak baðýmsýz Kafkasya idealinin ortaya çýkmasýnda baþlýca etken olmuþtur.
Muhtemelen 1732’de Çeçenistan’ýn Sunca nehri yakýnlarýndaki Aldý köyünde doðan ve asýl adý Uþurmek (Uþurma) olan
Ýmam Mansûr’un Nakþibendiyye tarikatýna Daðýstan’da intisap ettiði ve Muhammed Buhârî adlý bir þeyhe baðlandýðý rivayet edilirse de bu konuda kesin bilgi yoktur. 1785’te Kafkas kabileleri arasýnda daðýttýðý beyannâme ile, Kafkasya’nýn bir bölümünü iþgal etmiþ olan Ruslar’a karþý halký gazâya davet eden Ýmam Mansûr’un
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þöhreti kýsa süre içinde bütün Kafkasya’ya yayýldý. Nicolae Iorga’nýn Rus kaynaklarýna dayanarak Nogay (Tatar) asýllý bir “din
fanatiði” olarak tanýttýðý (Osmanlý Ýmparatorluðu, V, 51) Ýmam Mansûr’un faaliyetleri Osmanlý Devleti’nin dikkatini çekti. Ahmed Vâsýf Efendi, Sohum muhafýzýndan
Mansûr hakkýnda bilgi istendiðini, onun
görevlendirdiði bir kiþinin kendisiyle görüþüp aldýðý bilgileri bizzat Ýstanbul’a giderek
ilgililere anlattýðýný kaydeder. Vâsýf Efendi’nin aktardýðý bu bilgilere göre çobanlýk
ve çiftçilik yaparak geçimini saðlayan Mansûr, 1784 yýlýnda rüyasýnda Hz. Peygamber’den halký doðru yola davet etme emri
aldýðýný, ilim sahibi olmadýðýndan bu iþin
üstesinden gelemeyeceðini söylemesine
raðmen Resûl-i Ekrem tarafýndan teblið
faaliyetine baþladýðýnda kendisinden ilim
zuhur edeceði müjdesi verildiðini ileri sürmüþ, bir müddet sonra yine ayný emre
muhatap olunca irþad ve teblið faaliyetine
baþlamýþtýr (Târih, s. 364). Þeyh Mansûr’un
Bâbýâli’ye gönderdiði mektupta Hz. Peygamber tarafýndan kâfirlere karþý gazâya
memur edildiðini söylemesi de (Cevdet
Paþa, Târih, III, 261) bu bilgilerle örtüþmektedir. Öte yandan onun gençliðinde
Daðýstan’a gidip Ýslâmî ilimleri tahsil ettiðine, ülkesine döndüðünde köyün camisinde imamlýk yapmaya baþladýðýna dair
rivayetler de vardýr.
Vaazlarýnda Ruslar’la dostluðun, tütün,
þarap ve zinanýn haram olduðunu vurgulayan ve gazâ fikrini iþleyen Mansûr bir müddet sonra bütün Kuzey Kafkasya’yý Ruslar’a karþý ayaklandýrmayý baþardý. Kafkasya halklarýný yeþil, sarý ve kýrmýzý renkli bayraklar altýnda toplamak isteyen Mansûr’un
ortaya çýkýþý Ruslar’ý tedirgin etti. Mansûr’u
ele geçirmeye çalýþan Ruslar, Aldý köyü yakýnlarýnda büyük bir yenilgiye uðradýlar. Bu
dönemde Avar, Lek (Gazikumuk) gibi Daðýstan kabileleri Þeyh Mansûr’un etrafýnda
toplanmaya baþladý. Böylece onun emrinde 20.000 kiþilik bir ordu meydana geldi.
Ýmam Mansûr, Kýzýlyar ve Grigoryapili gibi
kaleleri kuþatýp Ruslar’a önemli kayýplar
verdirdi (Aðustos 1785). Bu olayýn hemen
ardýndan Ruslar büyük bir orduyla Mansûr’un üzerine yürüdüler. Küçük Kabartay’da Terek nehri üzerinde bulunan Tatartup’ta yapýlan savaþta (Kasým 1785) disiplinli ve teçhizatlý Rus ordusuna karþý
azim ve cesaretle direnen Ýmam Mansûr’un
Kumuk, Kabartay, Çeçen ve Daðýstanlýlar’dan oluþan ordusu büyük kayýplar verdi,
fakat Ruslar’ýn Çeçenistan’a girmesini önledi. Ýmam Mansûr, Kuzeybatý Kafkasya’ya çekilerek mücadelesine bu bölgede de-

vam etti. 1791’de Anapa savaþlarý sýrasýnda yaralý olarak Ruslar’ýn eline esir düþen
Ýmam Mansûr tutuklu bulunduðu Þlisselburg Kalesi’nde vefat etti ve hiçbir dinî
merasim yapýlmadan defnedildi. 1787’de
baþlayan Osmanlý - Rus harbini sona erdiren Yaþ Antlaþmasý’ndan sonra Petersburg’a gönderilen fevkalâde elçi Mustafa
Râsih Paþa esirlerin mübâdelesi hükmü
mûcibince Ýmam Mansûr’un kendilerine
teslim edilmesini istemiþ, ancak Çariçe Katerina, Mansûr’un Osmanlý tebaasý olmadýðýný söyleyerek bu teklifi reddetmiþ, Râsih Paþa bütün ýsrarlarýna raðmen bir sonuç elde edememiþtir.
Þeyh Mansûr’un ölümünün ardýndan
Kafkasya müslümanlarý, Ýmam Gazi Muhammed’in (Gimrili Molla Muhammed)
1826’da ortaya çýkýp 1830’da baþlattýðý
ikinci gazavât hareketine kadar yaklaþýk
kýrk yýl ortak bir liderden mahrum kaldýlar. Ruslar bu dönemde Kafkasyalý müslüman halklara karþý her türlü zulmü uyguladýlar. 1793’te Daðýstan’ýn Gimri köyünde
doðan Molla Muhammed, Nakþibendî-Hâlidî þeyhi Ýsmâil Þirvânî’ye intisap ederek
hilâfet aldýktan sonra 1823’te Daðýstan’a
dönüp irþad faaliyetine baþladý. Halka ilk
görevinin Allah yolunda gazâ olduðunu,
kâfire haraç verilmeyeceðini, haramlardan
kaçýnýlarak ruhun ibadetlerle beslenmesi
gerektiðini anlatan Molla Muhammed irþad faaliyetini bir süre devam ettirdikten
sonra Avar Hanlýðý’ndan Þeyh Þeybânî, Tarku Þamhallýðý’ndan Molla Hacý Yûsuf, Kumuk Hanlýðý’ndan Molla Han Muhammed
gibi halk önderlerinin katýldýðý bir istiþare
toplantýsý düzenledi. Bu toplantýda yapýlan
seçimle gazavât hareketinin liderliðine seçildi ve “imam” unvanýyla anýlmaya baþlandý. Kafkasya halkýný Ruslar’a karþý cihada
davet eden bir bildiri yayýmlayarak ikinci
gazavât hareketini fiilen baþlatan Ýmam
Gazi Molla Muhammed, Ruslar’ýn eline geçen Gimri’de bir çatýþma sýrasýnda þehid
oldu (29 Kasým 1832).
Gazavâtýn üçüncü imamý olarak seçilen
Hamza Bey (Hamzat Bek) 1789 yýlýnda Daðýstan’ýn Gotsatý köyünde doðdu. Avar
Prensi Ýskender Han’ýn oðlu olan Hamza
Bey, Gazi Molla Muhammed ve Þeyh Þâmil’in kayýnpederi Þeyh Cemâleddin Gazikumukî’nin gözetimi altýnda yetiþti. 1832’de Çar Kalesi Savaþý’nda Ruslar tarafýndan
esir alýndý. Gazikumuk Haný Aslan Han’ýn
kefaletiyle serbest býrakýldýktan sonra kurtarýcýsýnýn telkinleriyle Avar hanlarýna düþman kesildi. Ýmam seçilmesinin ardýndan
Avar Hanlýðý’nýn merkezi Hunzah’ý ele geçirip Avar ailesinin iki prensini öldürten

