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Öz 

Tarih boyunca sıklıkla büyük göç dalgalarına maruz kalan Hindistan’ın çok karmaşık bir 

toplum dokusu vardır. Irk, dil, din ve sınıfsal ayrımların neden olduğu bu karmaşık 

toplum yapısı ve aynı zamanda ülkenin coğrafya ve nüfus bakımından büyüklüğü, 

merkezi yönetimi zorlaştırmıştır. Belirli dönemler dışında siyasî birlik sağlanamayan 

Hindistan, Babürlüler dönemine dek birbiriyle mücadele halinde küçük devletçiklerden 

oluşan parçalı bir siyasî yapı sergilemiştir. Bu durumun zararının en aza indirilmesi için 

Hindistanlı yöneticiler ve entelektüel kesim yıllar boyu çeşitli çözüm arayışlarına 

girişmişlerdir. 

Bahsi geçen çözüm arayışlarını şu dört başlık altında toplamak mümkündür: 

1) Hindularla bir arada laik düzen içerisinde yaşama. 

2) İngiltere himayesi altında ve batılı tarzda yaşama. 

3) İslam birliği oluşturma ve yeniden yorumlanmış İslamî esaslara göre yaşama. 

4) Bağımsız Müslüman devleti kurma. 

Çalışmamızda Hintli Müslüman aydınların sonuçta yukarıdaki dört madde etrafında 

şekillenen çözüm önerileri, çözüm uğruna giriştikleri faaliyetler, bu çabaların 

Hindistan’daki Müslüman ve Hindu halk ile İngiliz yönetimi üzerindeki etkileri ve 

Hindistan ve Pakistan’ın bağımsızlığı üzerindeki etkileri incelenecektir. 
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India, which was often exposed to large migration waves throughout the history, has a very 

complex society configuration. This complex society configuration in India and at the same time the 

size of the country in terms of geography and population complicated centralized management. 
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India, in which a political unity could not be established except from specific periods, exhibited a 

partial political structure until Mughals period that is composed of small states in struggle with 

each other. In order for the damage of this situation to be minimized, Indian administrators and 

intellectual parties have engaged in the search for various solutions year in and year out. 

It is possible to collect the above mentioned searches of solution under four headings as follows: 

1) Living together with Hindus in a Secular Regime 

2) Living under British auspices, in Western Style 

3) Constructing an Islamic Unity and Living According to Reinterpreted Islamic Basics 

4) Establishing an Independent Islamic State 

In our study, solution recommendations of Indian Muslim intellectuals finally shaped around the 

four items above, the actions they entered for the sake of solution, effects of these efforts on Muslim 

and Hindu population in India, English administration, and independence of India and Pakistan 

will be analyzed. 
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GİRİŞ 

Tarih boyunca sıklıkla büyük göç dalgalarına maruz kalan Hindistan’ın 

çok karmaşık bir toplum dokusu vardır. Halkı, beyaz, sarı ve siyah olmak 

üzere  her  renkten  insanı  barındırırken,  ülkede  başta  Hintçe,  İngilizce, 

Dravidce ve Tibetçe olmak üzere tam 723 çeşit dil konuşulmaktadır. Başta 

Hinduizm  olmak  üzere,  İslamiyet,  Hıristiyanlık,  Sih,  Budizm,  Jainizm, 

Zerdüştlük  gibi  çok  sayıda dinî  inanışı da bünyesinde barındırmaktadır.1 

Temelde bu ırk, dil ve din farklılıklarının oluşmasında Hindistan’ın kendine 

özgü kast sistemi önemli rol oynamaktadır. Kast rejimi, toplumda yaşayan 

insanların  başlıca  dört  sınıfa  ayrılmasını  öngörüyordu.  Bu  sisteme  göre 

toplumun  en  üst  sınıfını  din  adamları  olan  Brahmanlar,  ikinci  sınıfını 

Kshatriya  denilen  devlet  adamı  ve  savaşçılar,  üçüncü  sınıfını  çiftçi  ve 

tüccarlardan oluşan Vaişyalar ve  işçi‐hizmetçi‐kölelerin bulunduğu  en  alt 

tabakasını da  Şudralar oluşturuyordu. Bu  sınıflar da kendi aralarında  tali 

denilebilecek  diğer  kastlara  ayrılmışlardı.  Sistemde  kastlar  arası  geçiş 

imkânsız olduğu gibi, üstteki kast kendisinden alttakine göre daha imtiyazlı 

sayılıyor,  en  altta  olan  ve  kendilerine  “dokunulmazlar” denilen  kast dışı 

insanlar ise, toplumun her türlü haktan yoksun ve en aşağılık sınıfı olarak 

kabul ediliyordu.2 

Hindistan’daki  bu  karmaşık  toplum  yapısı  ve  aynı  zamanda ülkenin 

coğrafya ve nüfus bakımından büyüklüğü, merkezi yönetimi zorlaştırmıştır. 

Belirli dönemler dışında  siyasî birlik  sağlanamayan Hindistan, Babürlüler 

dönemine  dek  birbiriyle mücadele  halinde  küçük  devletçiklerden  oluşan 

parçalı bir siyasî yapı sergilemiştir. XVI. yüzyılda Babürlü hükümdarı Ekber 

Şah  ilk kez  tam anlamıyla merkezi bir otorite kurmak maksadıyla çözüm 

arayışlarına  girmiştir.  Tüm  din  mensuplarını,  özellikle  de  Hindu  ve 

Müslümanları,  ortak  bir  din  paydasında  birleştirerek  bunu  başaracağını 

düşünmüş ve Din‐i İlahi adı altında yeni bir din anlayışı inşa etmiştir. Her ne 

kadar bu yeni din çok fazla tesir gösteremese de Ekber’in bu bir arada barış 

ve  huzur  içinde  yaşama ülküsü  kendinden  sonra  gelen  hükümdarları  ve 

birçok aydını etkilemiş görünmektedir. Öte yandan Ekber Şah döneminde 

onun  Din‐i  İlahi’sini  eleştiren  ve  şiddetle  karşı  çıkan  Sirhindi  (İmam‐ı 

Rabbani), Hinduizm’i  küfr  olarak  kabul  etmiş  ve  İslam  ve Hinduizm’in 

birbirine düşman olduğu fikrini savunmuştur. Sirhindi’nin fikirleri de yine 

kendinden sonra bir akım yaratmış ve daha sonraki asırlarda etkin olacak 

birçok aydının görüşlerine tesir etmiştir.  

                                                 
1  Yaşar Şahin Anıl, Mahatma Gandhi, Kastaş Yayınevi, İstanbul 2013, s. 13,17. 
2  Anıl, a.age.g.e., s.17,19, 34. 
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Zamanla  şiddetini  artıran  Müslüman‐Hindu  gerginliği  sonucunda, 

Hindistanlı  aydınlarda  ilk  çözüm  arayışları  XIX.  yüzyılda  belirgin  hâle 

gelmeye başlamıştır. Zira Fransız İhtilali’nden sonra gelişen kitle hareketleri, 

giderek yerini politik ve ideolojik gerginliklerin yönlendirdiği sömürgecilik 

ve  milli  uyanışların  çatışması  şeklinde  gelişen  büyük  toplumsal 

dalgalanmalara bırakmıştır. Önceleri İngiliz sömürgesine karşı Hindistan’ın 

bağımsızlığı gündeme gelmiş  fakat gelişen olaylar neticesinde Hindistanlı 

aydınlar  da  birbirinden  farklı  görüşler  ve  idealler  benimsemeye 

başlamışlardır.  Bunlardan  en  önemlisi  Müslümanların  yoğun  olarak 

yaşadıkları bölgelerde bağımsız bir Pakistan devleti kurulması  fikridir. Bu 

fikir  ayrılıkları  nedeniyle  yaşanan  iç  çatışmalar  ve  İngiltere’nin  “böl  ve 

yönet” politikası sonucu hem Hindistan bağımsızlığına kavuşmuş hem de 

Bağımsız Pakistan adıyla yeni bir devlet kurulmuştur.  

Bu  çalışmada Hintli Müslüman  aydınların bağımsızlığa giden  süreçte 

ortaya  koydukları  görüşler  ve  giriştikleri  faaliyetler  değerlendirilerek  söz 

konusu dönem için Hindistan’da sömürgecilik, milliyetçilik, ümmetçilik ve 

batılılaşma  etkilerini  değerlendirilmesi  ve  İslam  dünyasının  farklı 

bölgelerinden  bir  kesit  verilmesi  planlanmıştır.  Konu  makale  boyutunu 

aşan uzun soluklu ve derinlemesine bir araştırmaya muhtaçtır. Bu nedenle 

bu makalenin konuyu  tamamlamak gibi bir  iddiası yoktur, bir ön çalışma 

olarak  konuya  dikkat  çekmesi  ve  bundan  sonra  konuyla  ilgili  yapılacak 

çalışmalara  istikamet  ve  ivme  kazandırılması  amaçlanmıştır.  Makale 

konusunun  bugüne  değin  çalışılmamış  olması,  görüşleri  değerlendiren 

şahısların Türkçeye  çevrilen  eserlerinin de  (kaynakların geneli Urduca ve 

Hintçe dilinde kaleme alınmıştır.) ağırlıklı olarak dinî içerikli olması, kaynak 

sıkıntısına  neden  olmuş  buna  rağmen  azami  ölçüde  kaynak  çeşitliliğine 

ulaşılmaya çalışılmıştır.  

 

I. BABÜRLÜLER DÖNEMİ 

1. Babürlüler Öncesi Dönemde Hindistan’ın Genel Durumu 

Güney Asya’da bulunan ve dünyanın yedinci büyük coğrafyasına sahip 

olan  Hindistan’da  ilk  yerleşik  hayat M.Ö.  VII.  bin  yıl  başlarında  İndus 

Havzasında  başlamıştır.  Bu  bölgede  gelişen  İndus  Uygarlığı M.Ö.  1500 

yıllarında  Asya’dan  gelen  Hint‐Avrupalı  Arîler  tarafından  yıkılmış  ve 

onların  kurduğu  Ganj  Uygarlığı M.Ö.  1000  yılına  kadar  yaşamıştır.  Bu 

uygarlık  dönemi  ayrıca  Hindistan’da  dinî  inanış  ve  sosyal  geleneklerin 

oluştuğu  dönem  olmuştur.  Hindu  kutsal  metinleri  ve  kast  sistemi  bu 

dönemde ortaya çıkmıştır. Sosyal hayatta belirginleşen sistemler nedeniyle 

küçük  krallıklar  oluşmuş  ve  Babürlüler dönemine  kadar parçalanmış  bir 

yapı  teşkil  etmiştir.  Hindistan  yarımadası,  uzun  tarihi  boyunca  çeşitli 
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ırklardan insanların istilasına uğramıştır. M.Ö. II. Binyılın ortalarında gelen 

Ariler’in ardından M.Ö. VI. yüzyılda Persler, M.Ö. IV. yüzyılda Yunanlılarla 

Makedonlar,  ardından  Akhunlar,  Moğollar,  Türkler  ve  Afganlar 

gelmişlerdir.  Çok  farklı  bölgelerden  insanların  Hindistan’a  gelişi 

Hindistan’daki ırk dil ve din gibi unsurların çok çeşitli olmasına, dolayısıyla 

sosyal ve kültürel yapının karmaşık bir hâle gelmesine neden olmuştur.3 

İslamiyet’in Hindistan’a girişi 710‐711 yıllarında Muhammed b. Kasım 

es‐Sekafî  idaresindeki  Arap  kuvvetlerinin  Sind  bölgesini  fethiyle 

gerçekleşmiştir.  Daha  sonra  X.  Yüzyıl  sonlarında  gerçekleşen  Gazneli 

akınları  İslamiyet’in  Hindistan’ın  birçok  bölgesine  yayılmasına  zemin 

hazırlamıştır.  Hindistan’ın  diğer  bölgelerinde  İslamiyet’in  yayılması  ise 

Gurlular’ın  Hindistan’daki  Gazneli  hâkimiyetine  son  vererek  Lahor’da 

Delhi  Sultanlığı’nın  kurulmasıyla  başladı.  Delhi  Sultanlığı  Hindistan 

tarihinde önemli sosyo‐ekonomik ve siyasal değişikliklere neden olmuştur. 

Mahalli devletçikler ortadan kalkarak merkezi idare kuvvetlenmiş, şehirler 

mimarî  eserlerle  süslenmiş,  Moğol  istilasından  kaçan  âlimlere  kucak 

açılmasıyla  ilim ve kültür alanında önemli gelişmeler meydana gelmiş ve 

ticaret  hayatı  canlanmıştır.  1526’da Delhi  Sultanlığı  sona  ermiş  ve  Babür 

İmparatorluğu’nun temelleri atılmıştır.4 

 

2. Ekberşah’ın Eklektisizmi 

Babürlüler  döneminde  Hindistan’da  İslam,  Hinduizm,  Brahmanizm, 

Budizm, Hıristiyanlık, Zerdüştlük, Putperestlik gibi çok fazla inanç sistemi 

mevcuttu. Ancak esasta  iki din  İslam ve Hinduizm hâkimiyet mücadelesi 

veriyorlardı.  Bu  şekilde  çok  kültürlü  ve  çok  dinli  bir  yapıya  sahip  olan 

Hindistan  toplumunu  bir  arada  tutmak  ve  merkezi  otoriteyi  sağlamak 

amacını  güden  Babür  İmparatorluğu  hükümdarı  Ekber  Şah5  (1542‐1605), 

dinî bunun için bir vasıta olarak kullanmıştır.6  

Müslüman ve Hinduları her bakımdan eşitlemenin gerekliliğine inanan 

Ekber  Şah,  Hintlilerin  sevgisini  kazanarak  devleti  daha  geniş  temellere 

dayandırmak  istemiş,  bunun  için  bir  dizi  siyasî  reforma  girişmiştir. 

Hinduları devletin en üst makamlarına getirmiş, Cizye vergisini kaldırmış, 

                                                 
3  Azmi Özcan, “Hindistan-Tarih”, DİA, XVIII, s. 75. 
4  Özcan, agm., s. 76. 
5  14 Ekim 1542’de Sind’deki Ömerkût’ta dünyaya gelmiştir. Tam adı Ebu'l-Feth Celâleddin Muhammed Ekber Şah'dır. 

Ekber, henüz 13 yaşındayken tahta çıkmış ve 22 yaşına gelene dek ülke niyabet usulüyle yönetilmiştir. Halkı eşitlemek, 
toplumda siyasal ve dinsel birlikteliği sağlama amacı güden Ekber, yapmış olduğu sosyal ve ekonomik reformlarla 
toplumsal anlamda büyük değişimler gerçekleştirmiştir. Çok büyük fütuhatlarla (Gucerat, Bengal, Kabil) ülkeyi tek bir 
merkezi idare altında birleştirebilen ilk hükümdar olmuştur. Gerçekleştirdiği idari ve mali yenilikler sayesinde, istikrarlı bir 
saltanat, refah ve saadet dönemi olmuştur. Enver Konukçu, “Ekber Şah”, DİA, X, s. 542; Sinan Yalçınkaya, Ekber Şah 
Döneminde Hindistan’da Dini Hayat, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara 2008, s. i,12,17. 

6  Yalçınkaya, age., s. 32. 
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çeşitli  vesilelerle  Hintli  aziz  ve  keşişlerle  görüşmüş,  Hintli  bir  kızla 

evlenmiş,  nüfuzunu  kötüye  kullanan  ulemanın  yolsuzluklarını  ortadan 

kaldırmak için harekete geçmiştir.7 

Ekber  Şah,  XI.  Yüzyıl  başlarında Hindistan’da  yaygın  olan Mehdilik 

hareketlerinden, ulemanın gücünü zayıflatmak için faydalanmak istemiştir. 

Mehdilik cereyanına katılanlar arasında bulunan Şeyh Mübarek ve oğulları, 

Ekber’in  dinî  bir  önder  olması  gerektiğine  dair  deliller  öne  sürerek  onu 

mehdi gibi göstermişlerdir.8 

Hindistan’da  ulemanın  nüfuzunu  kırarak  İslam  dininin  başı  olmayı 

tasarlayan Ekber, dinlerin ayrı ayrı görünseler de hepsinin Allah’ı aramak 

ve  ahlakı  düzenlemek  bakımından  esasta  bir  vahdeti  göstermekte 

olduğunu,  her  millet  için  ortak  hususiyetler  içeren  ve  ana  esasları 

bünyesinde  barındıran  bir  din  vücuda  getirmenin  gerekli  olduğu 

düşüncesine ulaşmıştır. Düşündüğü bu  ortak  yeni  din  için  1575’te başkent 

Fetihpur  Sikri’de  bir  ibadethane  kurdurarak  bütün  dinler  hakkında 

tartışmaların  yapıldığı  bir  merkez  haline  getirmiştir.  Bu  ibadethanede 

yapılan tartışmalara Şii ve Sünni İslam din adamaları yanı sıra Hinduizm, 

Jainizm, Hristiyanlık, Yahudilik  ve Zerdüştlük  temsilcilerinin de  katıldığı 

görülmektedir. 1578’den itibaren Sünni anlayışından bir eklektisizme doğru 

kaydığı görülen Ekber  Şah, bu  istişareler  sonucunda kendisinde  topladığı 

akide ve esasları birleştirerek, 1580 yılında yeni bir din olan Din‐i İlahî’yi ilan 

edecektir.9 

Ekber, Hindu ve diğer din bilginleri ile yaptığı görüşmeler sonucunda 

bu  dinlerden  etkilenmiş,  her  dinin  birkaç  özelliği  veya  ritüeli 

benimsenmiştir. İncil’i Farsçaya tercüme ettirmiş, Hinduların etkisiyle inek 

kesilmesi ve etinin yenmesini yasaklamış, Mecusilerden etkilenerek devamlı 

yanan  bir  ateşin  yakılmasını  emretmiş,  Hıristiyan  misyonerlerle 

görüşmesinin bir tesiri olan çan çalma, teslis inancı ve diğer ibadet şekilleri 

benimsenmiştir.  İbadet  şekillerinden biri de günde dört defa güneşe karşı 

tapınarak onun adını belli sayıda zikretmektir. Ayrıca bu dinin mensupları 

Ekber’in  önünde  diz  çökerek  ve  alınlarını  Ekber’in  ayağının  üzerine 

koyarak ona saygı ve bağlılıklarını gösterirlerdi.10  

Ekber’in burada her ne kadar bir eşitlik amaçladığı  söylense de  İslam 

dinine  yönelik  bir  takım  negatif  uygulamalar  yaptığı  görülmektedir. 

Örneğin  ilk  iş olarak  İslamiyet’i devletin  resmi dinî olmaktan çıkarmıştır. 

Ayrıca Cuma hutbelerinde Hz. Peygamber ve ashabının adlarının okunması 

                                                 
7  Yalçınkaya, age., s. 27,31,34-35; Hüseyin G. Yurdaydın, İslam Tarihi Dersleri, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yay., Ankara 

1971, s. 298. 
8  Yurdaydın, age., s. 292; Yalçınkaya, age., s. 33-34. 
9  Yurdaydın, age., s. 293; Yalçınkaya, age., s. 37-38, 43. 
10  Yalçınkaya, age., s. 47, 62, 65. 
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yasaklanmıştır. Faiz, içki, kumar, altın, ipek ve domuz etinin helâl sayılması, 

bu dinin ibadet şeklinin, Zerdüşt tapınma uygulamalarının Müslümanların 

namazına  adapte  edilmesi  şeklinde  olması,  Din‐i  ilâhî  taraftarlarının, 

“Allahu  Ekber”  sözünü  Ekber  Tanrı’dır  anlamına  gelecek  şekilde 

kullanmaları  İslâm  âlimleri  ve  Müslümanlar  tarafından  sert  tepki 

görmüştür.11 

Ekber  Şah’ın, her din  ve mezhepten belli  temel  ritüelleri  alıp  senteze 

gitmeye çalışmasının, çok dinli bir ülke olan Hindistan’da herkesi memnun 

ederek hâkimiyetini güçlendirme amacıyla yaptığı söylenebilir. Ancak bunu 

yaparken İslam dinini deformasyona uğratmıştır.12 

Her ne kadar doğrudan Din‐i  İlahî’yi benimsemek  şeklinde olmasa da 

Ekber  Şah’ın  barış  içinde  bir  arada  yaşama  fikri  az  da  olsa  etkilerini 

sürdürmüştür.  19.  yüzyılda  özellikle  Mevlana  Ebu’l‐Kelam  Azad, 

Muhammed Ali  Cinnah  ve Muhammed Ali  gibi  aydınlar  tarafından  da 

benimsenmiş ve bir dönem savunulmuştur. 

 

3. Sirhindi’nin Din‐İ İlahî’yi Reddi 

Ekber  Şah ve Oğlu Cihangir döneminde yaşayan ve kendinden  sonra 

birçok Hindistanlı Müslümanın  fikirlerine  önemli  ölçüde  tesir  eden  Şeyh 

Ahmed  Sirhindi  (İmam‐ı  Rabbani)  (1564‐1624)13,  Ekber  Şah’ın  Din‐i 

İlahi’sinde  görülen  şüpheciliğe  karşı,  peygamberliğe  inancın  zorunlu 

olduğunu ispat için kaleme aldığı İsbatü’n‐Nübüvve adlı eserinde, bir zalim 

olarak bahsettiği Ekber Şah’ı, ulemaya zulmetmek, Hindistan’da İslam’ın en 

büyük ayırıcı özelliklerinden biri olan  inek kesmeyi  (kurban) yasaklamak, 

Müslümanlara  ait  cami  ve mezarları mahvetmek  ve  kâfirlerin mabet  ve 

bayramlarını onurlandırmakla suçlamıştır. 14 

Sirhindi’nin  başlıca  amacı  yukarıda  da  söylendiği  gibi  peygamberlik 

fikrinin itibarını iade etmek olmuştur. Çünkü Ekber Şah ile Şeyh Mübarek 

ve oğullarının yaydığı görüşler sonucunda, Hindistan  İslam  inancında bir 

takım  zafiyetler meydana  gelmişti  ve  Allah’a  inanmak  için  peygambere 

inanmak  zaruri  bir  şart  olarak  görülmüyordu.  Ekber  devrinde  susmaya 

mecbur kalan Sirhindi, Ekber’in ölümünden  sonra  İslam’a Hindistan’daki 

eski itibarını kazandırmak maksadıyla, birçok kişiye dinî, tasavvufi ve siyasî 

                                                 
11  Yalçınkaya, age., s. 64, 66; Konukçu, agm., s. 543.  
12  Yalçınkaya, age., s. 77. 
13  Nakşibendiye tarikatının Müceddidiyye kolunun kurucusu olan Sirhindi, 26 Mayıs 1564 tarihinde Pencap’taki Sirhind’de 

doğmuştur. İslamî ve akli ilimlerle ilgili çeşitli âlimlerden dersler almıştır. Ters düştüğü Ekber Şah’ın aksine, oğlu Şah 
Cihangir’in hükümdarlığında uzun süre sarayda kalmış ve Şah’la aralarında İslamî konularda münazaralar 
gerçekleşmiştir. Hamit Algar, “İmâm-ı Rabbânî”, DİA, XXII, s. 194-195. 

14  Algar, agm., s. 197-198; Yalçınkaya, age., s. 73. 
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görüşlerini  içeren yüzlerce mektup yazmıştır.15 Bu mektup yazışmalarının 

muhataplarından biri de Ekber’in yerine geçen oğlu Cihangir olmuştur.16  

Sirhindi, küfr olarak kabul ettiği Hinduizm  ile  İslam’ın birbirine zıt ve 

düşman  olduğunu,  iki  zıt  şeyin  birbirini  tamamlayamayacağını,  birinin 

ancak  diğerinin  zayıflamasıyla  gelişebileceğini  ifade  etmektedir.  Onun 

görüşüne göre, Ekberʹin yaptığı  gibi bu  zıt  fikirleri birleştirme girişimleri, 

Hindistanʹda  İslamʹın  çözülmesi  ve  tedrici  bir  şekilde  Hinduizm  içinde 

erimesi  sonucunu  verecektir. Hindular  tarafından Müslümanların  ibadet 

hürriyetine  yapılan müdahalelerden  bahseden  Sirhindi’ye  göre, müşrikler 

(Hindular)  imkân  bulduklarında  Müslümanları  ya  Hinduizm’e 

döndürecekler ya da öldüreceklerdir. Müşriklere yakınlık ve saygı duymak 

İslam’ın  emniyet ve  itibarını  zedeleyecektir. O’nun  için  iyi bir Müslüman 

günlük işlerinde bile müşriklerle temastan kaçınmalı ve putperest adetlerini 

bırakmalıdır.17 

Sirhindi’nin fikirleri gerçekten de Hindistan’da İslamiyet’in çözülmesini 

belli  ölçüde  engellemiş,  Hindistan  ve  dışında  İslamiyet’in  önemini 

vurgulayarak dinî kuvvetlendirmiştir. Ancak diğer yandan, akılcılara karşı 

alınan tavır neticesinde, Hindistan’da gelişen İslamî anlayışlarda bugün bile 

görülen  katılık  ve muhafazakârlığın  nedeni  olmuştur.  Bugün Hindistan‐

Pakistan yarımadasında görülen kendi kabuğunda yaşama, yeniliklere karşı 

cesaretsiz,  faaliyete  geçme  konusunda  güvensiz,  diğer  kültürlerle 

temaslarında oldukça dar görüşlü bir İslamî anlayışın ortaya çıkmasına da 

neden olmuştur.18 

Kendinden sonra gelen Seyyid Ahmet Han, Muhammed İkbal ve Ebuʹl‐ 

Kelâm Azad  gibi Hintli Müslüman  aydınlar,  dinî  ve  siyasî  görüşlerinde 

büyük  farklar  olmasına  rağmen,  Sirhindi’den  oldukça  etkilenmişlerdir. 

Mevlana Ebu’l‐Kelam Azad ve Mevdudi, Sirhindi’yi, Hint Müslümanlarını 

zalim  idarecilerden kurtardığı  için överken,  İrfan Habib19 onu, Hinduizm 

karşıtlığına  gereğinden  fazla  vurgu  yaparak  1948’de  Hindistan’ın 

bölünmesine  yol  açan  cemaatleşmeye  sebep  olmakla  suçlamıştır. 

Sirhindi’nin  özellikle  Orta  Asya  ve  Osmanlı  imparatorluğunun  doğu 

eyaletleri başta olmak üzere Hindistan dışındaki Müslümanlar üzerinde de 

tesirleri olmuştur.20 

 

                                                 
15  Yurdaydın, age., s. 301. 
16  Sirhindi’nin bu mektuplarıyla ilgili detaylı bilgi için bk. İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, Semerkand Yayınevi, 

İstanbul 2011. 
17  Yurdaydın, age., s. 302-303; Algar, agm., s. 197. 
18  Yurdaydın, age., s. 305. 
19  Hindistanlı materyalist tarihçi. 
20  Yurdaydın, , age., s. 305-306; Algar, agm., s. 198. 
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II. İNGİLİZ SÖMÜRGESİ DÖNEMİ 

Ekber  Şah’ın  ölümünün  ardından  tahta  geçen  oğlu Cihangir,  komşu 

Müslüman  devletlerle  diplomatik  ilişkileri  geliştirmiş,  bölgedeki 

Portekizliler  ve  İngilizlere  ticarî  imtiyazlar  tanımıştır.  Bu  sayede  Babür 

ülkesi Batı dünyasında duyulmuş ve pek çok  şehri Avrupalıların mal alıp 

sattıkları  birer  ticaret merkezi  haline  gelmiştir.  Cihangir’den  sonra  tahta 

geçen  Şah Cihan’ın  döneminin  özelliği  ise Hint‐Türk mimarî  üslubunun 

gelişmesidir. Sanat ve estetik bakımından bu üslubun doruk noktasını teşkil 

eden Tac Mahal, Delhi’deki Lâl Kale ve Cuma Camii bu dönemin ihtişamını 

yansıtan önemli eserlerdir. I. Bahadır Şah’tan (1707‐1712) itibaren istikrarın 

bozulmasıyla  ülke  bir  yandan  İran  ve  Afganistan  işgalleriyle  mücadele 

ederken  diğer  yandan  Babür  otoritesinin  zayıflamasıyla  bağımsız  birer 

devlet gibi hareket eden küçük sultanlıklar ortaya çıkmıştır. Ağırlıkla Hindu 

ve  Müslümanların  yönetiminde  olan  küçük  devletçiklerin  birbirleriyle 

rekabeti uzun zamandır burada iştihaları olan Avrupalı devletlerin işlerini 

kolaylaştırmıştır.21 

Bu  Hindu‐Müslüman  gerginliklerini  zaman  zaman  artıran  zaman 

zaman da birlik olmalarına vesile olan üçüncü bir  faktör olarak  İngiltere, 

Hindistan’daki  genel  portreye  dâhil  olmuştur.  Baharat  ve  İpek  yolları 

üzerinde, kıymetli taş, kereste ve madenlere sahip olan Hindistan, Avrupalı 

tüccar ve kâşiflerin  ilgi odağı  olmuştur. Hindistan’a  ilk  kez XV. Yüzyılın 

sonunda Portekizliler ulaştı. XVII. yüzyıldan  itibaren Hollandalı ve  İngiliz 

tüccarlar  da Hindistan’a  ilgi  duymaya  başladılar.  Fransızlarla  giriştikleri 

bölgedeki nüfuz rekabetinde Fransız varlığını ortadan kaldıran İngilizlerin, 

Babürlüler zamanında İngiliz Doğu Hindistan Şirketi adı altında bir ticarî üs 

kurmakla başlayan  etkinlikleri XVIII. Yüzyıl ortalarında ülkenin  siyasî ve 

idarî  yönetiminde  söz  sahibi  olmalarına  kadar  gitmiştir.  XIX.  Yüzyılın 

ortalarına  kadar  ise  bütün  Hindistan  fiilen  İngiliz  hâkimiyeti  altına 

alınmıştır. 1857’de Bengal ordusundaki sipahilerin ayaklanması kısa sürede 

diğer bölgelere de yayılmış, Hindu ve Müslümanların İngiliz hâkimiyetine 

karşı birlikte hareket ettiği genel bir ayaklanmaya dönüşmüştür. Ancak kısa 

bir süre sonra İngiliz ordusu ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırmıştır.22 

Ayaklanmanın  Babürlü  Sultanı  II.  Bahadır  Şah’ın  sembolik  liderliği 

etrafında gelişmesi İngilizleri Müslümanlar üzerine yöneltmiş, onların siyasî 

ve ekonomik güçlerini tamamen yok etmelerine yol açmıştır. Zaten 1835’ten 

itibaren  birçok  bölgede  resmi  dil  Farsça  yerine  İngilizce  ile  değiştirilmiş 

böylece Müslümanların kültürel ve idarî etkinlikleri ortadan kaldırılmıştır. 

                                                 
21  Özcan, agm., s. 77. 
22  Özcan, agm., s. 78. 
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Hindular  için  sadece  bir  değişiklik  olan  bu  gelişmeler Müslümanlar  için 

asırlardır sahip oldukları hâkim millet imtiyazlarının kaybedilmesi demekti. 

Çoğunluğu  Hinduların  oluşturduğu  ülkede  İngiliz  hâkimiyeti  altında 

yaşamak zorunda kalmanın getirdiği çeşitli sıkıntıların yanı sıra hayatlarını 

müstakil  bir  toplum  olarak  sürdürebilmelerinin  de  tehlikeye  düşmesi 

Müslüman liderleri yeni arayışlara sevk etti.23 

 

1. Seyyid Ahmed Han’ın Modernist İslam Anlayışı 

Nevvab Abdüllatif, Emir Ali ve Seyyid Ahmed Han  (1817‐1898)24 gibi 

önde  gelen  isimler,  kurdukları  cemiyetler  vasıtasıyla  Müslümanlarla 

İngilizleri  karşılıklı  güven  içinde  bir  araya  getirmeye  çalıştılar.  Özellikle 

eğitim  alanındaki  faaliyetleriyle  Müslümanların  geri  kalmışlığına  çare 

arayan  bu  önderler,  1857  tecrübesinden  (Sipahi  Ayaklanması)  sonra 

Hindistan’da  varlıklarını  koruyabilmenin  ancak  İngiliz  hakimiyetini 

kabullenip onlarla uzlaşmakla mümkün olacağına  inanıyorlardı. Özellikle 

Seyyid Ahmed Han, başta Aligarh okulu olmak üzere kurduğu Batı  tarzı 

eğitim  müesseseleriyle  modernist  bir  İslam  anlayışı  ortaya  koydu  ve 

Hindulardan  çok  İngilizlerle  işbirliği  yapılması  gerektiğini  savundu. 

İngiltere’ye yaptığı seyahatten sonra Tehzibü’l‐Ahlâk adıyla bir dergi çıkardı 

ve Müslümanları Batı kültürü ve  İngiliz Hükümetine  ısındırmak  için çaba 

gösterdi.25 

Müslümanların  eğitim  düzeyinin  mutlaka  yükseltilmesi  gerektiğini 

savunan Seyyid Ahmed Han 1886’da, ülke Müslümanlarını eğitim, öğretim 

ve  siyaset  alanlarında  aydınlatmak  amacıyla  her  yıl  toplanacak  olan The 

Mohammadan Educational Conference’ı (İslam Eğitim Konferansı) başlattı. 

Aynı  yıl Hint  aydınları  tarafından  kurulan Hindistan Ulusal Kongre’sine 

karşı  çıkarak Müslümanların  bu  harekete  katılmaması  için  çaba  harcadı. 

O’na  göre Müslümanlar,  İngiliz Hükümetinin  aleyhine  olan  bu  hareketle 

birlik  olurlarsa  İngilizlerin  teveccühünü  kaybedecekler  ve  bu  kuruluşun 

istediği seçim tarzı (demokratik) getirilirse mağdur olacaklardır.26 

İslamiyet’in  siyasî  ve  hukukî  problemlere  çözüm  bulma 

dinamizminden mahrum olduğunu savunan Ahmed Han, siyasetin dinden 

ayrılması  gerekliliğini  savunmuş,  bizzat  Hz.  Peygamberin  ashabı  ile 

                                                 
23  Özcan, , agm, s. 78. 
24  17 Ekim 1817’de Delhi’de dünyaya gelmiştir. İlk tahsil olarak geleneksel İslam eğitimi alan Ahmed Han, daha sonra 

Farsça, Arapça, matematik ve geometri dersleri aldı. Babasının ölümünün ardından hayatını kazanmak için çalışmak 
zorunda kaldı ve Delhi Ceza Mahkemesi zabıt katipliğine tayin edildi. Burada hâkim olan amcası Halilullah’ın yanında 
mesleki bilgisini ilerletti ve açılan hakimlik imtihanını kazanarak 1841’de stajyer hâkim oldu. Mustafa Öz, “Ahmed Han, 
Seyyid”, DİA, II, s. 73. 

25  Öz, , agm, s. 73; Osman Keskioğlu, “’Zuama’ul-Islah=İslahat Öncüleri’ Hakkında Görüşler”, Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Cilt: 17 Sayı: 1 Sayfa: 137-151, (1969) s. 143-144. 

26  Mustafa Öztürk, “Tefsir Tarihinde Ehl-i Kur’an Ekolü”, Ç.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1, Ocak-Haziran 2003, 
s. 173. 
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istişarede  bulunarak  hareket  ettiğini  ve  Müslümanların  hiçbir  devirde 

vahye  dayanarak  siyaset  yapmadıklarını  öne  sürmüştür.  Panislamizm 

fikrine de karşı olan Ahmed Han, Hint Müslümanlarını  İslam dünyasının 

diğer bölgelerinden, özellikle Osmanlı ülkesinden ayrı tutmuş, cihanşümul 

bir İslam hilafetine karşı çıkmıştır.27 

Batı medeniyetini  olduğu  gibi  taklit  etme  fikrinde  olan Ahmed Han, 

Batı  kültür  ve  medeniyetinin  sonuçlarını  hiçbir  tenkide  tabî  tutmadan 

uygulanmasını  istemesi nedeniyle Batı hayranlığı  ile  suçlanmış ve  İslam’ı 

modern  (Batı)  hayata  uydurmaya  çalıştığı  için  eleştirilmiştir.  Ayrıca 

kurduğu müesseselerde İngiliz hocalara öncelik tanıyarak yeni neslin İngiliz 

kültürüyle yetişmesini sağlaması ve Batı’ya gereğinden fazla değer vermesi 

ciddi eleştirilere neden olmuş, Cemaldeddin Efgani ve Muhammed Abduh, 

onun İngiliz sömürgecilik emellerine hizmet eden bir materyalist olduğunu 

ileri sürmüşlerdir.28 

2. Cemaleddin Efgani’nin İslam Birliği 

Seyyid Ahmed Han ile aynı dönemde yaşayan ve Hindistanlı olmasa da 

Hindistanlı Müslümanların görüşleri üzerinde ciddi etkileri olan diğer bir 

isimse Cemaleddin  Efgani  (1838‐1897)’dir.29 Hayatının  büyük  bir  kısmını 

sömürge durumundaki Müslüman halkları kurtarmak için çözüm arayışları 

içinde Amerika’dan İngiltere’ye kadar Batı’da, Mısır’dan Hindistan’a kadar 

Doğu’da, yaptığı seyahatlerle geçirmiştir.30 Efgani davet edilerek gittiği ve 

devlet  görevlerinde  bulunduğu Hindistan, Afganistan, Mısır,  İstanbul  ve 

İran gibi ülkelerde, İngiliz aleyhtarı fikirleri dolayısıyla oluşan İngiliz baskısı 

ve  yönetim  aleyhindeki  görüşleriyle  etrafına  topladığı  kalabalıklar 

dolayısıyla rahatsız olan ülkenin yöneticileri tarafından sınır dışı edilmiştir. 

Efgani,  Hindistan’da  bulunduğu  esnada  Hindistan  halkına  “Ey 

Müslümanlar!  Siz  insan  değil  de  sinek  olsaydınız  vızıltınız  İngilizlerin 

kulaklarını  sağır  ederdi!  Ey  Hintliler!  Sizler  su  kaplumbağası  olsaydınız 

İngiltere adasını yerinden söker denize batırırdınız!...” diyerek onları İngiliz 

sömürgesine  karşı  direnmeleri  için  cesaretlendirerek  harekete  geçirmek 

istemiştir.31 

                                                 
27  Öz, agm, s. 74-75. 
28  Öz, agm, s. 74-75. 
29  Kasım 1838’de dünyaya gelen Efgani’nin doğum yeri ve mezhebi konusunda birtakım tartışmalar vardır. İranlı ve Şiî 

olduğu iddiaları yanında Afganistanlı ve Sünnî olduğunu ileri sürenler de vardır. 18 yaşına kadar Kabil’de kalan Efgani, 
önemli bilginlerden dil, tarih, din, felsefe, matematik, tıp ve siyaset dersleri almış daha sonra tahsilini geliştirmek için 
Hindistan’a gitmiştir. Yaklaşık iki yıl Hindistan’da kalan Efgani, burada Avrupa bilim ve edebiyatı ile tanışmış, eskiden 
beri zihninde taşıdığı ıslahat düşüncesi burada biraz daha netleşmiş ve güç kazanmıştır. Hayreddin Karaman, “Efgani, 
Cemaleddin”, DİA, X, (456-466), s. 457; Pervane Bayram, “Şarkın Büyük Filozoflarından Cemaleddin Afgani ve Onun 
Türk Dünyasına Tesirleri”, Journal of Qafqaz University, Number: 10, Volume: 1, 2002, (1-12) s. 2. 

30  Ali Duman, “Klasik Modernist İslamcılardan Cemaleddin Afgani’nin Batı Emperyalizmi Karşısındaki Görüşleri”, Hikmet 
Yurdu, Yıl: 6, C: 6, Sayı: 11, Ocak – Haziran 2013/1, (179-200) 182-183; Karaman, agm. s. 456. 

31  Karaman, agm. s. 457.  
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İslam  dünyasındaki  gerilemenin  nedenlerini  araştıran  Efgani, 

İslamiyet’in  ilk  asırlarında  meydana  gelen  gelişmeleri,  fetihleri  ve  ilim, 

kültür  ve  medeniyet  sahasındaki  ilerlemeyi  örnek  göstererek  dinin 

gerilemede  etkili  olmadığını,  gerilemeye  neden  olan  şeyin  dinin  doğru 

anlaşılıp  yaşanmaması  olduğunu  vurgulamıştır.  Avrupa’nın  kazandığı 

başarıların  çoğunun  ilim  ve  teknolojideki  üstünlüğüne  bağlı  olduğunu 

savunan Efgani’ye göre32 Batı’yı taklit etmek yanlış sonuçlar doğurmuştur. 

Hastalık  Müslüman  toplumların  zihniyet,  inanç  ve  ahlakındadır.  Bu 

nedenle  de  içine  düşülen  cehalet  ve  kötü  durumdan  kurtulmanın  yolu 

Müslümanların ilme sarılmaları ve Müslümanları dünyaya örnek ve hâkim 

kılan çağlara yani saf İslam’a dönmektir. Dine sonradan karışmış unsurları 

(bidat) ayıklayarak İslâm’ın temel kaynakları olan Kur’an ve sünnete, selefin 

akide ve uygulamalarına dönmek; bu kaynaklara dayanan top yekûn tarihî 

mirası  ilmî  ve  rasyonel  bir  süzgeçten  geçirerek,  içinde  yaşanılan  hayatın 

şartlarına  göre  yeniden  yorumlamaktır.  İslam’ın  temelinde  olduğu  gibi 

halka  hürriyet  ve  meclis  yoluyla  yönetime  katılma  fırsatı  verilmesi 

gereklidir. Ayrıca Cemaleddin Efgani, sömürgecilikten kurtuluşun yolunu, 

Müslüman ülkelerin bir İslam birliği oluşturmasında görmüştür.33 

Efgani’nin  İslam Birliği planına göre;  İslam birliğinin manevi merkezi 

Mekke ve Medine şehirleridir. İslam ülkelerinde bulunan âlimler birlik için 

çalışan merkezler  kurmalı,  bunların  ana merkezi  de  Hicazʹda  olmalıdır. 

Müslümanlar  her  hac  mevsimi  burada  toplanarak  ortak  meseleleri 

görüşmeli,  fikir  alışverişi  ve  iş  bölümü  yapmalıdırlar.  Siyasî,  askeri, 

ekonomik, kültürel bir birliğin gerçekleşmesi  için tek bir otorite merkezine 

ihtiyaç vardır, bu da seçimle başa gelen halifedir. Yönetim ümmetin katılımı 

ve meşveret usulü ile yürütülür. İslam dünyasında birden fazla yönetimin 

bulunması  birliğin  gerçekleşmesini  engeller. Onun  için  şekli  nasıl  olursa 

olsun  Müslümanları  güçlendirecek,  bağımsızlık  ve  hürriyetlerini 

sağlayacak, medeniyette  dünya milletleriyle  yarıştıracak  bir  İslam  birliği 

hedeflenmelidir.34 

Cemaleddin  Efgani  bu  doğrultudaki  görüşleri, Mısır’dan  talebesi  ve 

dostu olan Muhammed Abduh ile birlikte Paris’te yayınladıkları el‐Urvetü’l‐

vüska  adlı gazete  ile  tüm  İslam dünyasına  yayılmış, kayda değer  tepkiler 

almıştır.  İngiltere  gazetenin  İslam  ülkelerine  girmesinin  kendi  sömürge 

politikasına  zarar  vereceği  düşüncesiyle Mısır,  Hindistan  ve  Osmanlı’da 

                                                 
32  Bayram, agm. s. 5; Duman, agm. s. 187. 
33  Karaman, agm. s. 458, 461-462; Bayram, agm. s. 3, 8; Duman, agm. s. 192-194. 
34  Karaman, agm. s. 462-463. 
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gazetenin yasaklanması için girişimlerde bulunmuş bu nedenle gazete ancak 

18 sayı yayınlanabilmiştir.35 

Efgani’nin Hindistan’daki siyasî ve dinî fikirleri Seyyid Ahmed Han’ın 

görüşlerinin antitezi olmuştur. Ahmed Han’a göre reformun amacı sonunda 

Batı  ile  bütünleşmedir.  Efgani  içinse  Batı  emperyalizmiyle  nihai  ve 

kaçınılmaz  bir  karşılaşma  ve  hesaplaşmadır.36  Efgani,  Seyyid  Ahmed 

Han’ın  dinî  konularla  ilgili  pozitivizmi  andıran modern  açıklamalarının 

yayılmasından  İslam  birliğinin  zarar  gördüğünü,  bundan  da  İngilizlerin 

faydalandığını  düşünmüştür.37  Efgani’nin  Hindistan’daki  etkileri  kendi 

çağından çok XX. yüzyılın ilk çeyreğinde panislamist harekette görülmüş ve 

Ebu’l‐Kelam Azad  ve Muhammed  İkbal  gibi  önemli  aydınlar  tarafından 

temsil edilmiştir.38 

 

3. Seyyid Emir Ali ve Hindistan Müslümanlar Birliği 

Seyyid  Ahmed  Han  gibi  siyasî  olarak  İngiltere’ye  bağlılığı  savunan 

aydınlardan  biri  de  Seyyid  Emir Ali  (1849‐1928)’dir.39  1877’de Hindistan 

halkının dayanışmasını, Hint Müslümanlarının menfaatlerini korumayı ve 

onlara  siyasî  eğitim  vermeyi  amaçlayan  Emir  Ali,  İngiltere’ye  bağlılık 

prensibine  dayanan  National  Mohammedan  Association’u  kurmuştur. 

1882’de,  Müslümanların  içinde  bulunduğu  kötü  şartları  dile  getiren  ve 

koloni  idaresinden  siyasî  ve  sosyal  haklar  talep  eden  bir  muhtıra 

yayımlamıştır.  İngiliz  koloni  idaresinin  tepkisi  olumlu  olmuş  ve 

Müslümanların  sosyal  şartlarının  düzeltilmesiyle  ilgili  bir  karar 

yayımlamıştır.  Emir Ali  bu  kararı Müslümanların Magna Carta’sı  olarak 

değerlendirmiştir.  1908’de  Hindistan  Müslümanlar  Birliği40’nin  Londra 

şubesini  açmış,  Şibli  Numani  ve Muhammed  Ali  Cinnah  gibi  liderlerle 

birlikte Müslümanlar için bağımsız bir seçim sistemini savunmuştur.41 

Yerinden  yönetim  konusu  gündeme  gelmeye  başlayınca  Hindistan 

Müslümanlar Birliği’nden istifa eden Emir Ali, I. Dünya Savaşı’ndan sonra 

                                                 
35  Karaman, agm. s. 458-459; Bayram, agm. s. 9. 
36  Karaman, agm. s. 463. 
37  Karaman, agm. s. 458; Bayram, agm. s. 3. 
38  Karaman, agm. s. 463. 
39  8 Nisan 1849’da Hindistan’ın Orissa eyaletinin Cuttack şehrinde dünyaya gelmiştir. Kalküta Üniversitesi’nde Sanat, 

hukuk, tarih ve iktisat eğitimi alarak 1867’de mezun olmuştur. Hukuk alanında yüksek lisansını da tamamladıktan sonra 
İngiltere’ye giderek hukuk tahsiline devam etmiş ve İngiltere barosuna kabul edilmiştir. Abdullah Ahsan, “Emir Ali, 
Seyyid”, DİA, XI, s. 123. 

40  XX. yüzyılın başlarında gelişen Hindu milliyetçiliği, Hindu-Müslüman çatışmaları, zor ekonomik şartlar ve İngiliz 
yönetiminin tesirleri Müslümanlar arasında ayrı bir siyasî teşkilat kurarak hakların korunması gerektiği düşüncesini 
doğurdu. Müslümanların yönetimde bağımsız olarak temsil edilme istekleri neticesinde İngiliz Hükümeti 1905’te 
Bengal’de bir Müslüman bölgesi oluşturmaya karar verdi fakat bu durum Hinduların şiddetli tepkisine neden oldu. 
Bunun üzerine Müslümanlar Aralık 1906’da Hindistan Müslümanları Birliği’ni kurdular. M. Naeem Qureshi, “Hindistan 
Müslümanları Birliği”, DİA, XVIII, ss. 111-112.  

41  Ahsan, agm. s. 123. 
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Hindistan  Hilafet  Hareketi’nin  Londra’daki  öncüsü  olmuştur.  Emir  Ali, 

çağdaşlarının kurtuluşu  İngiliz eğitim programında gördüğü bir ortamda, 

siyasî bir organizasyonun gereğini  ilk  fark eden ve Hint Müslümanlarının 

ayrı  bir  kültürel  ve  siyasî  varlık  olarak  tanınmasını  sağlayarak  bağımsız 

Pakistan’a  giden  yolda  ilk  adımları  atan  lider  olmuştur. Modern Batı’nın 

Müslümanların  entelektüel  mirasına  dayandığını  vurgulayan  Emir  Ali, 

İslam’ın siyasî bir sistem olarak demokrasiyi getirdiğini savunmuştur.42 

 

4. Muhammed İkbal ve Bağımsız Pakistan Fikri 

İslam  dünyasının  içinde  bulunduğu  durum,  diğer  Hintli Müslüman 

aydınlar  gibi Muhammed  İkbal  (1877‐1938)’i43  de  İslam milletlerinin  bir 

Rönesans gerçekleştirmesi gerektiği  fikrine  sevk  etmiştir.44 Bu düşünceyle 

1928‐29’da  Madras,  Haydarabad  ve  Aligarh  üniversitelerinde  İslam 

düşüncesinin yeniden kurulması üzerine konferanslar veren İkbal, 1930’da 

Allahabad’da gerçekleşen Hindistan Müslümanlar Birliği yıllık toplantısına 

başkanlık  etmiş  ve  burada  yaptığı  açılış  konuşması  Bağımsız  Pakistan 

Devleti’nin  kuruluşu  için  ilk  ciddi  adımın  atılmasına  vesile  olmuştur.45 

Hindistan’ın Kuzey‐Batısında sadece Müslümanlardan oluşan müstakil bir 

devlet kurulması gerektiğini dile getirince, o dönem için hayal gibi gelen bu 

düşünceler dinleyiciler  tarafından, “şairin rüyası” olarak nitelendirilmiştir. 

Fakat bu  fikirler ölümünden on bir yıl  sonra 1949’da Pakistan Devleti’nin 

kurulmasıyla hayata geçirilmiştir.46 

İkbal,  ekseriyetle  fikirlerini  güçlü  ve  sarsıcı  bir  ifade  biçimi  olan  şiir 

yoluyla  ortaya  koymayı  tercih  etmiştir.  Sanat  için  sanat  görüşünü 

benimsemeyen İkbal, şiirlerini yalnızca Müslümanlara fert ve toplum olarak 

kendi  kişiliklerini  geliştirip  güçlerini  yeniden  kazanmalarını  öğretmek 

                                                 
42  Ahsan, agm. s. 124. 
43  8 Kasım 1877’de Pencap eyaletinin Siyalkut şehrinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Siyalkut’ta görmüş daha 

sonra Lahor’da Hükümet Koleji’nde felsefe ve hukuk ağırlıklı dersler almıştır. İkbal’in yeteneğini fark eden hocası 
Cambridge Üniversitesi’ne gitmesini sağlamıştır. Londra’da bulunduğu sırada meşhur Hegelci Filozof Mc Taggart ve 
psikolog James Ward ile tanışmış, şarkiyatçı Reynold Alleyne Nicholson ve Edward Granville Browne ile yakınlık 
kurmuştur. Cambridge’deki eğitimini tamamladıktan sonra Münih’e giderek burada felsefe alanında doktora derecesi 
almıştır. Daha sonra Lahor’a dönen İkbal, Şarkiyat ve Hükümet kolejlerinde iki yıl kadar felsefe ve İngilizce dersleri 
okutmuş ancak ömrünün geri kalan kısmında geçimini büyük ölçüde avukatlık yaparak kazanmıştır. 
Avrupa’da bulunduğu dönem İkbal için tam bir "bilinçlenme ve gelişme" devri olmuştur. Milton, Goethe, Hegel, 
Nietzsche ve Massignon gibi pek çok Avrupalı filozof, oryantalist ve edebiyatçı hakkında araştırmalar yapıp, eserlerini 
okuyarak etkilendiği gibi yine aralarında Hallâc Mansür, Mevlâna Celaleddin Rûmî, Hafız, Bedel, Gâlib, Şiblî Numânî ve 
Ebul Kelâm Azâd gibi İslâm âleminin pek çok mutasavvıf, şair ve bilgininden de etkilenmiştir. Mehmet S. Aydın, “İkbal, 
Muhammed”, DİA, XXII, s. 17; Durmuş Bulgur, “Muhammed İkbal ve Mesajı”, Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları, Yıl:1, 
S:2, Malatya 2007, s. 2-3; Selma Benli, “İkbal: Kişiliği, Felsefesi ve Eserleri Hakkında Düşünceler”, D.T.C.F.D., XXXIII, 
S.1, Ankara 1990, s. 19. 

44  Mevlüt Uyanık, “Muhammed İkbal’e Göre “Çağdaşlık” Kavramı”, Journal of Islamic Research, Vol;7, No:1, Winter 1993-
94, (89-93) s. 90; Aydın, agm. s. 17. 

45  Aydın, agm. s. 17. 
46  Cevdet Kılıç, Bir Türk Dostu ve Mevlana Hayranı Muhammed İkbal, Elazığ 2007, 19. 
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gayesiyle  kaleme  almıştır.47  İkbal’e  göre,  acilen  İslam’da dinî düşüncenin 

yeniden  kurulması  gerekmektedir.  Kur’an  ve  sünneti  zamanın  yeni 

gelişmelerini  ve  ihtiyaçlarını  karşılamak  için  yeni  baştan  anlamaya, 

yorumlamaya çalışarak içtihat faaliyetine girişilmesi zaruridir.48  

İkbal, bazı Hintli Müslüman  aydınların  aksine  İngiliz  sömürgeciliğini 

veya eğitim sistemini  istememiş, Müslümanların kendi  iç dünyalarında ve 

kültürel yapılarında çağın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek güçte, yeterli 

birikime  sahip olduklarını  söylemiştir.49 Bunun  yanında  İkbal’in,  ilk önce 

Hint milliyetçiliğini  savunduğu  görülse de Avrupa’dan döndükten  sonra 

siyaset  anlayışının  değiştiği  ve  Panislamizm’i  savunduğu  görülmektedir. 

İkbal,  Batı  kaynaklı  siyasî  milliyetçilik  anlayışının  İslam  birliğini 

parçalayacağı görüşündedir.50 

Muhammed  İkbal,  İslam  milletlerinde  bir  Avrupa  hayranlığının 

yayılmakta olduğunu hatırlatarak bu gelişmenin tehlikelerine dikkat çeker. 

O, Müslümanların Avrupalılar gibi bilim ve sanatta ilerlemeleri gerektiğini, 

fakat bunu yaparken taklitçilikten sakınılması gerektiğini vurgular. Batı’da 

ilim  ve  fennin  gelişmesine Müslümanların da  katkısı  büyük  olmuştur. O 

halde  onları  yeniden  İslam  dünyasına  getirmek  kendi miraslarına  sahip 

çıkmak demektir.51 

Türk milletiyle  bir  bağ  kurmuş  olan  İkbal,  sömürgecilik  döneminde 

bağımsızlığını  koruyabilen  tek Müslüman millet  olarak  övdüğü  Türkleri 

aynı  zamanda  “İslam Rönesans’ını” gerçekleştirebilecek potansiyele  sahip 

olarak  görmüştür.  Saltanat  ve  hilafetin  ilga  edilmesi  İkbal  tarafından 

alkışlanmış  ve  cesur  bir  ictihad  olarak  değerlendirilmiştir.  O’na  göre 

Müslüman  milletler  içinde  sadece  Türkler  dogmatizm  uyuşukluğundan 

kurtulabilmiş  ve  entelektüel  hürriyet  bilinciyle  kendilerini  yenilemek 

yolunda  mesafe  almışlardır.  Ancak  İkbal,  başlangıçta  Türkiye’deki 

Batılılaşma hareketlerini bir geçiş dönemi zarureti gibi görmesine  rağmen 

daha sonra böyle olmadığı kanaatine varmış ve taklitçi bir anlayışla Batıya 

yönelmenin doğru olmadığını, Batı’dan yaşam tarzını değil ilim fen almak 

gerektiğini söyleyerek eleştirilerde bulunmuştur.52 

 

III. BAĞIMSIZ HİNDİSTAN ve BAĞIMSIZ PAKİSTAN’A GİDEN 

SÜREÇ 

                                                 
47  Benli, agm. s. 15; Aydın, agm. s. 18. 
48  Aydın, agm. s. 21. 
49  Kılıç, age., s. 18. 
50  Benli, agm. s. 19; Aydın, agm. s. 21; Bulgur, agm. s. 10. 
51  Benli, agm. s. 21; Aydın, agm. s. 21. 
52  Aydın, agm. s. 22. 



7/14 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 422 

 

I.  Dünya  Savaşı  esnasında  Müslüman  Hindistan  basını  İngiltere 

karşısında  Osmanlılardan  yana  tavır  takınınca  İngiliz  yönetiminin 

Müslüman  önderleri  devre  dışı  bırakıp  basına  sansür  uygulaması, 

Müslüman  ve Hinduları  ortak  hareket  etmeye  itti. Hatta partilerin  genel 

kurulları  bile  ortak  yapılmaya  başlandı.  Müslümanlar,  Hinduların  da 

desteğiyle  İngiliz  Hükümetine  baskı  yapmak  için  Hindistan  Hilafet 

Hareketi53’ni kurdular. Bu hareket amacına ulaşamamış Türkiye’de hilafet 

kaldırılmıştır. Bunun sonucunda da Hindu‐Müslüman işbirliği sona ermiş, 

toplumdaki  çatışmalar  yeniden  alevlenmiş  ve  Müslümanlar  arasında 

bağımsızlık  istekleri  yoğun  bir  şekilde  ortaya  çıkmıştır. Muhammed Ali 

Cinnah ve Mevlana Muhammed Ali gibi önderler bağımsız bir Müslüman 

devleti  fikrini  dile  getirmiş  ve  bunun  için  anayasal  çerçeve  hazırlığını 

başlatmışlardır.54 

XX.  yüzyılın  ilk  çeyreği  geçilirken  1928  yılında  Kongre  Partisi, 

Müslümanların azınlık endişelerini artıran Hindistan anayasa taslağını ilan 

etmiştir. Hindularla Müslümanlar arasında yeni tartışmalara sebep olan bu 

taslakta Kongre Partisi, bütün vatandaşların eşit haklara sahip olduğu  laik 

bir  anayasayı  öngörüyordu.  Ancak  Müslümanlar,  Hindu  çoğunluğa 

rağmen  bu  sistemin  işlemeyeceği  gerekçesiyle  nüfus  yoğunluğuna  göre 

özerk  idareler  kurulması  gerektiğini  savunuyorlardı.  Gerginliği  Nehru, 

Patel, Tagore ve İrlandalı Annie Besant gibi söz sahibi ve kitlelerin güvenini 

kazanmış  isimler  gidermeye  çalışmışsa  da  ilerleyen  zamanlarda  oluşan 

militan  tavırlar  ortamın  ve  tarafların  karşılıklı  kan  dökmesine  yol  açtı. 

Öncesinde  özerklik  savlarını  ileri  süren Müslümanlar,  yaşanan  olayların 

neticesinde Müslüman  Birliği’nin  1940’ta  yaptığı  Lahor  toplantısında  ilk 

defa Pakistan adını gündeme getireceklerdir. Hint topraklarında görülen bu 

toplumsal  düzensizlik  çıkmazında  Gandhi’nin  ölüm  orucuna  girmesi 

şiddetin durmasına ve ortamın sakinleşmesine vesile olmuştur. Ancak yine 

de Hindistan’ın  bölünmesine  engel  olamamıştır.  XX.  yüzyılın  en  önemli 

hadiselerinden biri olan II. Dünya Savaşı’nın Avrupa’da patlak vermesi ise 

Hindistan’ın bağımsızlığını  tez  elden kazanmasına  sebep  teşkil  edecek en 

önemli hadiselerden biri olmuştur. 55 

 

1. Muhammed Ali Cinnah: ‘Böl ve Git’ 

                                                 
53  İngiliz hükümeti I. Dünya Savaşı esnasında Hintli Müslümanların tepkisinden çekindiği için Osmanlı’nın bütünlük ve 

bağımsızlığına, halifenin dini ve siyasî otoritesine zarar gelmeyeceğine dair teminat vermiş fakat bu söz tutulmayarak 
savaş sonrası işgaller başlayınca Hindistan’da bu hareket ortaya çıkmıştır. Detaylı bilgi için bk. M. Naeem Qureshi, 
“Hindistan Hilafet Hareketi”, DİA, XVIII, 109-111. 

54  Özcan, agm. s., 79. 
55  Özcan, agm. s. 79. 
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Pakistan  devletinin  kurucusu  olan  Muhammed  Ali  Cinnah  (1876‐

1948),56  Müslümanların  Hindistan  milleti  içinde  ayrı  bir  millet  olarak 

tutulması  isteğine karşı çıkan belki de  tek  tanınmış Müslüman  liderdi. Bu 

nedenle  önceleri  Hindistan  Müslüman  Birliği’nden  uzak  durmuştu. 

Hindistan’ın  itibarını  yüceltmeyi  ve  Hindistanlılar  arasında  milliyetçilik 

duygusunu  canlandırmayı hedeflemişti. Ancak daha  sonra Cinnah, birlik 

üyelerinin  ısrarı  üzerine,  onlardan  Hindistan’ın  bağımsızlığı  için 

çalışacaklarına  dair  söz  alarak  Hindistan  Müslüman  Birliği’nin  başkanı 

olmuştur (1916). O’nun gayretleriyle Kongre Partisi ve Müslümanlar Birliği 

senelik toplantılarını birlikte yapmışlar ve Hindistan için anayasal reformlar 

planı  üzerinde  anlaşmışlardı.  1920’de  Kongre,  Gandhi’nin  etkisiyle 

hükümetle  beraber  çalışmamak  ve  yabancı  mallara  boykot  kararı  aldı. 

Anayasa  dışı  vasıtalardan  nefret  eden  Cinnah,  bu  konuda  Kongre’yle 

birleşmedi.  İlerleyen  yıllarda Hindu‐Müslüman münasebetlerinin  gitgide 

gerginleşmesine  rağmen  Cinnah,  Hindularla  Müslümanları  birleştirme 

çabalarına devam etti.57 

Hilafetin geleceği meselesini, halkı yanına çekmek için değerlendirmek 

isteyen Gandhi, pasif direniş kampanyasını başlattı. Gandhi’nin görüşlerine 

katılmayan  Cinnah,  pasif  direniş  hareketini  desteklemediği  gibi  Hilafet 

hareketine de katılmamıştır.58 

Hindu  ve  Müslümanlar  arasında  artan  çatışmalar  işleri  çıkmaz  bir 

noktaya  götürmüştür.  Bu  dönemde Muhammed  İkbal  gibi Müslümanlar 

arasında  ayrı  bir ülke  (devlet)  fikri  yayılmaya  başlamıştır. Müslümanlara 

yapılan  baskılar  sonucunda  Kongre  Partisi  ile  Hindistan  Müslüman 

Birliği’nin arası giderek açılmıştır. Daima Hindularla birlikte yaşama imkânı 

arayan Cinnah da artık ümidini yitirmiş ve Müslümanlar için bağımsız bir 

devlet  düşünmeye  başlamıştır.  Hindular,  II.  Dünya  Savaşı’nda  zor 

durumda  kalan  İngiltere’den  ülkeyi  biran  önce  terk  etmelerini  istemiş, 

Müslümanlarla  aralarındaki  meseleleri  İngiltere’den  kurtulduktan  sonra 

görüşmeyi  teklif etmişlerdi. Tam da bu noktada  İngilizlerden sonra yalnız 

Hinduların  insafına  kalmak  istemeyen  Cinnah  buna  karşılık,  Hindistan 

Müslüman Birliği’nin 24 Aralık 1943’teki toplantısında “böl ve git” sloganını 

ortaya  attı.  Böylelikle  Cinnah  artık,  Hindistan Müslümanlarının  ayrı  bir 

kültür,  medeniyet,  dil,  edebiyat,  sanat,  mimarî  anlayışını  benimsemiş, 

isimleri,  değerleri,  hukukları  ve  ahlâk  anlayışları  ile  adetleri,  takvimleri, 

                                                 
56  25 Aralık 1876’da Karaçi’de doğmuştur. İlk eğitimini Karaçi ve Bombay’da aldıktan sona 1892’de hukuk tahsili için 

Londra’ya gitti. Hukuk eğitimini 19 yaşında tamamlayarak en genç Hintli avukat unvanını aldı. Rekin Ertem, “Cinnah, 
Muhammed Ali”, DİA, VIII, s. 16. 

57  Abdülkadir Karahan, “Kaid-i Azam’ın Hayatı”, M. Ali Cinnah’a Armağan, Kültür bakanlığı Yay., İstanbul 1977, s. 17-18. 
58  Ertem, agm. s. 17; Yılmaz Altuğ, “Pakistan ve Kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah”, M. Ali Cinnah’a 

Armağan, Kültür bakanlığı Yay., İstanbul 1977, s. 37. 
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tarihleri, gelenekleri, ümitleri, temayülleri ve nihayet hayata bakışlarındaki 

farklılıklar  açısından  ayrı bir millet olduğunu ve bu milletin müstakil bir 

devleti ve toprağı olması gerektiğini savunuyordu.59 

Muhammed Ali  Cinnah, mücadelesinde  şiddet  ve  kaba  kuvvete  yer 

vermemiş ve her  şeyin hukuk ölçüleri  içinde yapılmasını  istemiştir. Siyasî 

anlayış olarak liberal ve demokrat olan Cinnah, bu anlayışının Batı kaynaklı 

olmaktan  ziyade  İslam’a  dayalı  olduğunu  ifade  etmiştir.  Cinnah’ın 

kişiliğinde ve takip ettiği politikada etkili olan faktörlerden biri de Mustafa 

Kemal olmuştur. Birçok konuşmasında onu örnek aldığını dile getirmiştir.60 

 

2. Mevlana Muhammed Ali ve Bağımsız Pakistan Fikri 

Hindistan Müslüman Birliği’nin  kurucu  liderlerinden  olan ve Cinnah 

gibi  bağımsız  Pakistan  fikrini  savunan  diğer  önemli  bir  kişi  de Mevlana 

Muhammed  Ali  (1878‐1931)’dir.  Başlangıçta  İngiliz  yönetimine  karşı 

Hindularla  Müslümanların  birlikte  hareket  etmesi  gerektiğini  savunan 

Muhammed Ali, bu fikirleri savunan İngilizce Comrade ve Urduca Hemderd 

gazetelerini  çıkarmıştır.  Hilafet  yanlısı  olan  Muhammed  Ali,  Hint 

Müslümanlarını  İngilizlere  karşı  Osmanlıları  desteklemeye  çağırmıştır. 

1919’da  Hindistan  Kongre  Partisi’ne  katılarak  pasif  direniş  sırasında 

Gandhi’yi  desteklemiştir.  Sonraki  yıllarda  partinin  başkanlığına  seçilmiş 

Hindu‐Müslüman  kardeşliği  için  mücadele  vermişse  de  Hindistan 

Müslümanlarının  giderek  artan  azınlık  endişesine  karşı  Müslümanların 

daha büyük bir himayeye muhtaç olduğunu anlayarak bağımsız Pakistan’ın 

kurulması fikrini benimsemeye başlamıştır.61 

 

3. Ebul Kelam Azad ve Laik Devlet 

Muhammed  Ali  Cinnah  ve  Muhammed  Ali’nin  aksine  Bağımsız 

Pakistan fikrine karşı olan modern Hindistan’ın kurucularından Ebul Kelam 

Azad  (1888‐1958), Hindistan  bağımsızlığı  için Müslümanlarla Hinduların 

İngilizlere karşı birlikte hareket  etmesi gerektiğini  savunmuş 1923 yılında 

Hindistan  Kongre  Partisi’nin  başkanı  olmuştur.  Bağımsız  Pakistan’ın, 

Hindistan’ın  tamamını  kaybetmek  olacağı  gerekçesiyle  Müslümanlar 

Birliği’ni  desteklememiştir.62 Din  ve  devlet  işlerinin  ayrılması  gerektiğine 

inandığı için, din temeline dayanan bir devlet ideasına karşı çıkmış bundan 

                                                 
59  Ertem, agm. s. 17; Abdülkadir Karahan, “Kaid-i Azam Cinnah ve Dr. İkbal’in Ona Mektupları”, M. Ali Cinnah’a Armağan, 

Kültür bakanlığı Yay., İstanbul 1977, s. 23-25. 
60  Ertem, agm. s. 18. 
61  Azmi Özcan, “Muhammed Ali”, DİA, XXX, s. 499-500. 
62  Azmi Özcan, “Ebü’l-Kelam Azad”, DİA, X, s. 336. 
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dolayı sonraki yıllarda kurulacak olan Pakistan’a gitme yerine Yeni Delhi’de 

kalmayı tercih etmiştir.63 

Çıkardığı  gazete  ve  dergilerde  Hindistan  bağımsızlığı  için  kamuoyu 

oluşturmaya  çalışan  Azad’ın  öte  yandan  Panislamizm’i  ve  Osmanlıları 

savunan  yazılar  kaleme  aldığı  görülmektedir.  Bu  noktada  görünen  fikri 

çelişkisini  değişen  dönem  şartlarına  bağlamak  gerekir.  Şöyle  ki;  Azad 

önceleri Panislamist görüşleri benimsemiş ve Hindistan Hilafet Hareketi’ne 

katılmış,  sonraları  ise  fikirleri  değişmiş  ve  laik  sistem  içinde Hindularla 

Müslümanların bir arada yaşaması gerektiğini savunarak Gandhi ile birlikte 

pasif  direniş  eylemlerine  katılmıştır.  Önceleri  Osmanlı  Devletiʹni  ve 

hilafetini cesaretle destekleyen Azad, Türkiye Cumhuriyetiʹnin kuruluşunu 

da  hararetle  alkışlamış,  hilafetin  ilga  edilmesini,  1922ʹden  beri Türkiyeʹde 

görülen iki başlılığın sona ermesi olarak değerlendirmiştir. 64 

 

4. Ebul Alâ Mevdudi ve Cemaat‐i İslamî 

Diğer  Müslüman  aydınlara  nazaran  radikal  fikirlere  sahip  olan 

Mevdudi  (1903‐1979),65  1930’larda  Hindistan’ın  bütünlüğünü  koruyarak 

İngiliz  işgalinden  kurtulması  şeklindeki  Hint  milliyetçiliği  fikrine  karşı 

çıkmıştır. Diğer  taraftan  İslamî  esaslara  yeterince  hassasiyet  göstermediği 

gerekçesiyle  Hindistan  Müslümanlar  Birliği’ne  de  mesafeli  durmuştur. 

Böylece her  iki grupla da  fikir ayrılığına düşen Mevdudi, yeni bir hareket 

başlatmaya  karar  vermiştir.  25 Ağustos  1941’de  Lahor’da  Cemaat‐i  İslamî 

teşkilatını  kurmuş  başkanlığına  da  kendisi  seçilmiştir.  Pakistan 

bağımsızlığını  kazandıktan  sonra  da,  Pakistan  yönetiminde  İslamî 

kuralların  geçerli  olması  ve  İslamî  bir  anayasa  hazırlanması  için  faaliyet 

göstermiştir. 66 

Sömürgecilik  karşıtı  olan  ve  1920’li  yıllarda  Hindistan  Hilafet 

Hareketi’ne katılan Mevdudi, bu hareket başarısız olunca, Hindistan Hicret 

Hareketi67’ne  katılmıştır. Mevdudi, Müslümanların  gerileme  ve  sömürge 

durumuna  düşme  nedenlerini  sorgulamıştır. O’na  göre  İslam  ülkelerinin 

                                                 
63  Türkkaya Ataöv, Hindistan Siyaset Yazıları, Güzeliş Ofset, Ankara 2002, s. 19. 
64  Özcan, agm. s. 336. 
65  25 Eylül 1903’te Hindistan’ın Haydarabad eyaletine bağlı Evrengabad kasabasında dünyaya gelmiştir. Batı tarzında ve 

geleneksel İslamî usule göre eğitim veren Medresetü’l-Fevkaniyye’de bir süre eğitim gördükten sonra ailesinin 
Haydarabad’a taşınmasından sonra buradaki Dârul Ulûm’a devam etmiştir. Babasının sağlığının bozulması üzerine 
okulu bırakıp eğitimine kendi çabasıyla okul dışında devam etmiştir. Çok sayıda dergi ve gazetede yazılar yazmış ve 
editörlük yapmıştır. Anıs Ahmad, “Mevdudi”, DİA, XXIX, 432. 

66  Ahmad, agm. s. 432. 
67  Hindistan Hilafet Hareketi’nin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine bazı Hintli Müslümanlar İngiltere’nin Osmanlılara 

karşı takındığı tutum ve Osmanlı halifesi ve devletine reva görülen muamele sonucunda hala Hindistan’da yaşamanın 
dinen uygun olup olmadığını, yani İngiliz hâkimiyetinin yerleştiği Hindistan’ın dârülislam mı yoksa dârülharp mı olduğu 
tartışmaya başlamıştır. Bu nedenle bir grup aydın Hindistan’ın dârülharp olduğunu ve ya cihat ya da hicret edilmesi 
gerektiğini savunmuştur. Bunun sonucunda çeşitli rivayetlere göre 500.000 ila 2.000.000 Hintli Müslüman, Afganistan’a 
göç etmiştir. Azmi Özcan, “Hindistan Hicret Hareketi”, DİA, XVIII, 108-109. 
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yabancılar  tarafından  sömürgeleştirilmesi Müslümanların dinen,  fikren ve 

ahlaken gerilemelerinin sonucudur. İslam toplumunun bilim ve teknolojide 

ciddi  bir  varlık  gösterememesi  yüzünden  Batı  bu  coğrafyayı 

kolonileştirmiştir.  Sömürgeleşen  Müslümanların  ilim  ve  fikir  hayatında 

kısırlık  meydana  gelmiş  yeni  yetişen  nesiller  Batı  seküler  kültürünü 

benimseyip dinî hayattan uzaklaşmışlardır. Batı düşüncesine  ilgisiz  kalan 

ulemayı  da  geleneksel mirasa  körü  körüne  sahip  çıktığı  için  tenkit  eden 

Mevdudi,  mevcut  durumdan  kurtulmanın  çaresini  Kur’an  ve  sünnete 

dayalı bir tecdid ve ihya hareketinde görmektedir.68 

Batılı  sömürgecilerin  İslam  ülkelerinde  uyguladıkları  seküler  eğitim 

sistemini  tenkit  eden Mevdudi  bunun  yanında  Batı  dünyasının  bilim  ve 

tekniğini,  siyasî  alanda  da  demokrasi  ve  anayasal  sistem  gibi  kurumları 

almak suretiyle İslam dünyası için bir modernleşme sürecini öngörmüştür.69 

1940’ta  yapılan  Lahor  toplantısında  Müslümanların  çoğunlukta 

bulunduğu  bölgelerin  bağımsız  bir  devlet  çatısı  altında  birleşmesi 

öngörülmüştür.  Kongre  Partisi  önceleri  bu  fikre  şiddetle  karşı  çıksa  da 

1942’den  sonra bağımsız Hindistan’da herhangi bir coğrafî bölge halkının 

kendi  isteği dışında  yaşamaya  zorlanamayacağını  kabul  etti.  1945  yılında 

İngiltere’de  iktidara  gelen  İşçi  Partisi  Hükümeti  Hindistan’dan  çekilme 

kararı aldı. Bu arada meydana gelen şiddetli çatışmalar da bu değişikliğin 

biran  önce  yapılması  gerektiğini  ortaya  koyuyordu.  3  Haziran  1947’de 

İngiltere’nin Hindistan’dan  çekileceği,  alt  kıtanın  bölünerek Hindistan’ın 

doğusu ve batısını içine alacak iki bölgeli Pakistan’ın kurulacağını açıkladı. 

Bu  plan  Hindu  ve Müslümanlar  tarafından  kabul  edildi  ve  14  Ağustos 

1947’de  fiilen  uygulamaya  konuldu.  Muhammed  Ali  Cinnah  bağımsız 

Pakistan’ın ilk devlet başkanı oldu. Bölünmenin ardından iki taraflı büyük 

bir  göç  hareketi  başladı  ve  bu  arada  katliamlar  devam  etti.  Bu  durum, 

özellikle  yeni  devlet  Pakistan  için  bir  felaket  teşkil  etti.  Yine  Pakistan’ın 

arada Hindistan’ın bulunduğu iki bölgeli bir devlet olması, sınır güvenliği 

gibi yeni sorunlar ortaya çıkardı. Doğu ve Batı bölgeleri arasındaki etnik ve 

kültürel  farklılıklar nedeniyle ülkenin birliği  ancak  24  yıl  sürdü ve Doğu 

Pakistan  kanlı  bir  iç  savaşın  ardından  1971’de  Bangladeş  adıyla 

bağımsızlığını  ilan  etti.  Halkının  çoğunluğu  Müslüman  olduğu  halde 

idaresi Hinduların elinde olan Keşmir  ise Hindistan ve Pakistan arasında 

ciddi  bir  sorun  olarak  kalmıştır. Hindistan  ordularının  1948’de  Keşmir’e 

girmesi üzerine Hindistan‐Pakistan arasında 200.000 kişinin ölümüne neden 

olan bir savaş meydana geldi. Birleşmiş Milletler ’in müdahalesiyle ateşkes 

                                                 
68  Ahmad, agm. s. 433. 
69  Ahmad, agm. s. 435. 
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sağlandı ve Keşmir fiilen Hindistan ve Pakistan arasında ikiye ayrıldı; ancak 

büyük  bir  kısmı Hindistan’ın  işgalinde  kaldı.  Keşmir  günümüzde  hâlen 

Hindistan’ın sıkıyönetimi altında dışa kapalı ve bağımsızlık  isteyen halkın 

hükümet güçleriyle sürekli çatıştığı bir bölgedir.70 

 

SONUÇ 

Hintli Müslüman aydınların; Hindistan’daki etnik ve dinî karışıklıktan 

doğan  çatışmaları  engellemek,  Hindistan’ın  ilerlemesi  ve  gelişmesini 

sağlamak  için  Hindistan’ın  geleceğine  yönelik  çözüm  arayışları  içerisine 

girdikleri görülmektedir. Bu minvaldeki çözüm önerileri temel olarak dört 

görüş etrafında şekillenmektedir. Bunlar: 

1) Hindularla bir arada laik düzen içerisinde yaşama, 

2) İngiltere himayesi altında ve batılı tarzda yaşama, 

3) İslam birliği oluşturma ve yeniden yorumlanmış İslamî esaslara göre 

yaşama, 

4) Bağımsız bir Müslüman devleti kurma şeklindedir. 

Hindularla bir arada yaşama fikrinde uzun yıllar direnilmişse de Hindu 

ve  Müslümanların  inanışları,  yaşam  şekli  ve  ritüellerinde  bulunan 

farklılıklar  (Hinduların  kutsal  saydığı  ineklerin Müslümanlar  tarafından 

kurban edilmesi gibi), iki dinin mensupları arasında kutuplaşmalara neden 

olmuştur.  

Önceleri  İngiliz  sömürgesine karşı Hindistan’ın bağımsızlığı gündeme 

gelmiş fakat gelişen olaylar neticesinde Hindistanlı aydınlar da birbirinden 

farklı  görüşler  ve  idealler  benimsemeye  başlamışlardır.  Hindistan’ın 

bağımsızlığı  fikrine  karşı, Müslümanlara  karşı  Hinduların  yanında  olan 

İngiltere hükümeti ile iyi geçinmek ve Müslüman nüfusun hızlı bir şekilde 

ilerlemesi  için özellikle eğitim olmak üzere her anlamda batıyı  taklit etme 

fikri ortaya çıkmıştır. Batı tarzında eğitim veren çok sayıda okul açılmıştır. 

Diğer  taraftan  sömürge  karşıtı Müslümanlar  ise  batıyı  taklide  karşı 

çıkmış,  modernleşmenin  ve  demokrasinin  İslam’ın  esaslarında  olduğu, 

İslamî  esaslara  göre  yaşamanın  ve  İslam  birliği  kurmanın  çözüm  olacağı 

fikrini savunmuşlardır. Ancak Hindistan İslam devleti olmadığı için İslamî 

esaslara dönmek mümkün olmamıştır. Ayrıca İslam birliği için diğer İslam 

devletlerinin de harekete geçmesi gerektiğinden, her ne kadar Osmanlı gibi 

diğer İslam devletlerinde de İslam birliği gündemde olsa da, gerçekleşmesi 

mümkün olmamıştır. 

Özellikle  İngiltere  yönetiminin  Hindistan’daki  Müslüman  otoritesini 

kırmak ve Müslüman nüfusu yok etmek için Hinduları kışkırtması sonucu 

                                                 
70  Özcan, “Tarih”, s. 79-80. 
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yaşanan  çatışmalar,  bir  arada  yaşamı  imkânsız  hâle  getirmiştir.  Sonuç 

olarak Müslümanların  yoğun  olarak  yaşadıkları  bölgelerde  bağımsız  bir 

Pakistan devleti  kurulması  gündeme gelmiştir. Daha önce Hindularla bir 

arada  yaşama,  İngiltere  himayesinde  yaşama  gibi  görüşlere  sahip  birçok 

Müslüman  aydında  fikrini  değiştirerek  bağımsız  Pakistan  fikrini 

benimsemiştir. 

Müslümanların, çoğulcu demokratik sistemle Hindu çoğunluğun içinde 

ezilip yok olacağı düşüncesiyle ortaya çıkan Bağımsız Pakistan düşüncesi 

Müslüman  aydınların  çabaları  sonucu,  Hinduların  öne  sürdüğü  önce 

Hindistan’ın  bağımsızlığı  için mücadele  etmek  koşuluyla  Hinduların  da 

ikna olmasıyla gerçekleşmiştir. Bu her ne kadar Müslümanlar için bir başarı 

gibi görünse de bağımsızlık sonrası Hindistan ve Pakistan’da ortaya çıkan 

Müslüman nüfus durumun pek de öyle olmadığını göstermektedir  (Tablo 

1). Pakistan’ın bağımsızlığından önce Hindistan’da Müslüman nüfusun 42 

milyon iken bağımsızlık sonrasında 37 milyon olduğu görülmektedir. Bu da 

Hintli  Müslüman  nüfusun  yalnızca  yüzde  onluk  bir  kısmının  Pakistan 

sınırlarında olduğu,  yüzde doksana  yakın bölümünün  ise  yine Hindistan 

topraklarında kaldığını göstermektedir. 
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Ayrıca  Müslüman  nüfus  yoğunlukta  olsa  da  Pakistan  tam  olarak 

homojen bir nüfusa sahip değildir. Zira bağımsızlığından 24 yıl sonra (1971) 

bünyesinden Bangladeş adında bağımsız bir devlet çıkmıştır. 

Yine  Hindistan  ve  Pakistan  arasında  Hindu‐Müslüman  mübadelesi 

esnasında birçok insan yollarda telef olmuştur.  

Hindistan  ve  Pakistan  arasında  kalan  Keşmir  bölgesinin  tabiiyeti 

sorunu 1948’de 200.000 kişinin öldüğü bir  savaşa neden olmuştur. Ancak 

çözülemeyen sorun günümüze kadar devam edegelmiştir. 

Dolayısıyla  bağımsız  bir  devlet  kurarak  Müslümanları  Hindu 

çoğunluğun  tahakkümünden  kurtarma  girişiminin  başarısızlıkla 

sonuçlandığı söylenebilir. 
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