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Hindistan'ın 
bağımsızlığı için çalışan 
tabip ve siyaset adamı. 

_j 

_j 

25 Aralık 1880'de Utar Pradeş eyale
tinirı GazipOr bölgesindeki YOsufpOr'
da doğdu; babası Hacı Abdurrahman, 
annesi illahan Bibfdir. Ataları. Tuğluklu 
Sultanı ll. Muhammed zamanında (1325-
1351) Hindistan'a göç etmiş köklü bir 
aileye mensuptur. ilk ve orta öğrenimi
ni GazipOr'da Victoria High School ve Al
lahabad'da Muir Central College'da yap
tı. Qaha sonra Haydarabad Nizarn Col
lege'da okurken aynı zamanda Madras 
Üniv~rsitesi'nin bitirme imtihanlarını ver
di. Bu sırada derslerindeki başarılarıyla 
dikkat çekince Haydarabad nizarnı ta
rafından tıp tahsil etmek üzere ingilte
re'y!=! gönderildi. 1901'de girdiği Edin
burQh Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1905'
te bjtirerek operatör doktor unvanını al
dı ve arkasından Londra'daki Lock, Cha
ring Cross ve St. Petersburg hastahane
leriııde uzman doktor ve klinik şefi ola
rak çalıştı. Ensari'nin, Londra'nın bu seç
kin sağlık kuruluşlarında sorumlu mev
kilerde çalışan ilk Hintli olması ingilte
re'd!=!ki ırkçı çevrelerin tepkisini çekmiş 
ve bazı basın organlarında aleyhinde ya
zılar yayımianmasına yol açmışsa da 
mesleğindeki üstün başarılarıyla takdir
lerini kazandığı tıp çevreleri daima onu 
kor4muştır. 

Ensari doktor olarak çalıştığı süre içe
risinde bir yandan da Hindistan'ın ba
ğımsızlığı hareketiyle ilgilendi ve o sıra
larda ingiltere'de yaşayan diğer Hint mil
liyet~isi aydınlarla temasa geçti. Aynı za
maııda islam ülkelerinin içinde bulun
duğu sıkıntılara da ilgi duyuyor ve bu
ralardaki sömürgecilere karşı çıktiması 
gerektiğini düşünüyordu. Nihayet 1910 
yılında, bu konularda daha faal olmak 
için ülkesine döndü ve doğrudan Hindis
tan müslümanlarının siyasi, sosyal ve kül
türel bağımsızlığını hedef alan çalışma
lara katıldı. Çok geçmeden siyasi lider
lerle yakın ilişki kurdu ve evi Gandhi, 
Nehru, Muhammed ve Şevket Ali kar
deşlıar. Ecmel Han gibi ünlü kişilerin sık 

sık toplandığı ve islam dünyasının me
seleleriyle Hindistan'ın bağımsızlığına yö
nelik düşüncelerin tartışıldığı bir mer
kez haline geldi. Bu sırada Balkan Sava
şı patlak vermişti ve Osmanlılar bu sa
vaşın sıkıntılarıyla uğraşırken Hindistan'
da müslümanlar onlara yardım etmek 
için faaliyete geçmişlerdi. Bu çerçevede 
Türkiye'ye bir sağlık heyeti gönderilme
si kararlaştırıldı. Ensari, beşi doktor yir
miyi aşkın elemandan oluşan bu heye
tin başında Türkiye'ye gitti ve altı ay sü
reyle cephede ve cephe gerisinde hiz
met gördü. Bir taraftan da Osmanlı ay
dınları ve Jön Türkler hareketinin önder
leriyle daha sonra da devam edecek olan 
bir dostluk kurdu; ayrıca Anadolu'nun 
birçok yerini gezdi ve edindiği izlenim
leri Hindistan gazetelerinde yayımiaya
rak Hint kamuoyunu Türkiye hakkında 
aydınlattı. 

1913'te ülkesine dönen Muhtar Ah-
, med Ensari yine bağımsızlık yolunda fa
al siyasi mücadeleye devam etti ve özel
likle hem lndian National Congress'in, 
hem de All lndia Muslim League'in saf
larında yaptığı yoğun çalışmalarla, bu 
iki farklı görüşe sahip hareket arasında 
1916 Leknev protokolü ile iş birliği sağ
lanmasına katkıda bulundu. Ancak ko
nuşmaları ve yazılarıyla hükümetin tep
kisini çekti ve ingilizler çeşitli tedbirler
le onu engellemeye çalıştılar. 

Ensari, ı. Dünya Savaşı ' nın sonunda 
oluşan ve Osmanlı halifesinin dini- siya
si haklarını korumayı amaç edinen Hin
distan Hilafet Hareketi'nin de en etkin 
simalarındandır. 1921 'de bu hareketin 
istek ve görüşlerini Batı kamuoyuna du
yurmak ve destek sağlamak için Avru
pa'ya giden heyette yer aldı. Ancak Tür
kiye· de hilafetin ilga edilmesine (ı 924) 

bağlı olarak Hindistan'da bu konunun 
güncelliğini ve eski heyecanını yitirme
si üzerine çalışmalarını daha çok ülke
sinin ingiliz hakimiyetinden kurtarılma
sı amacına yöneltti. 1926 ·dan itibaren 
Hindistan· ın geleceği hakkındaki dü
şüncelerinde beliren değişmelere para
lel olarak Hindistan Hilafet Hareketi'n
den ve All lndia Muslim League'den ay
rılarak yalnız lndian National Congress 
saflarında kalmayı tercih etti. Burada 
başkanlık ve genel sekreterlik dahil ol
mak üzere çeşitli görevlerde bulundu. 
Hindistan'ın HindQlar ve müslümanlar 
arasında bölünmesi fikrine katılmıyor, 

bağımsızlık kazanıldıktan sonra bu iki 
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toplumun eşit şartlar altında beraber
ce yaşaması gerektiğine inanıyordu. 

Hindistan ' ın ve özellikle müslümanla
rın içinde bulunduğu sosyal, ekonomik, 
kültürel şartlardan ve cehaletten son 
derece rahatsız oluyor, toplumun kur
tuluşunu bunların düzeltilmesinde gö
rerek bunun için yoğun faaliyetlerde 
bulunuyordu. Bu faaliyetlerinden dolayı 
1930'da ingilizler tarafından tutuklan
mış ve hapse atılmıştır. Kuruluşlarında 

etkili olduğu Jamia Millia lslamia (Delhi) 
ve Vidya Pitya Pith (Benares) gibi mües
seseler bu yoldaki düşüncelerinin ürü
nüdür. 

Verdiği uzun mücadele sonunda sağ
lığı bozulan Ensari Nisan 1935'te aktif 
hayattan çekildi ve bir yıl sonra da 1 O 
Mayıs 1936'da vefat etti. Mezarı Jamia 
Milila Islamia Üniversitesi kampüsü içe
risindedir. Muhtar Ahmed Ensari mes
leğini , bütün faaliyetlerini ve hayatını 

inandığı değerlerle milletinin hürriyete 
kavuşması ve müslümanların kurtulu
şuna adamıştı. Fakat bugün Hindistan'
da, onun sömürge yönetiminden kur
tulmak için verilen mücadeleye yaptığı 
katkılar yeterince ortaya konulmuş de
ğildir. Ensari'nin siyasi felsefesi, bütün 
Hintliler'in hangi din, ırk ve etnik gru
ba mensup olurlarsa olsunlar, eşit şart
larda ve eşit haklarla adil bir sosyal ve 
siyasi düzen içerisinde birlikte yaşama
ları şeklinde özetlenebilir. Bu sebeple 
başka bir vatan (Pakistan) kurulması fik
rine pek sıcak bakmamış, bütün ener
jisini Hindistan ' ın bölünmeden bir bü
tün halinde bağımsızlığa kavuşması için 
sarfetmiştir. 
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