
HiNDiSTAN 

çimleriyle küçük ve büyük kubbeler, ku
leler, eyvanlar, kemerler, kameriyeler, sü
tunlar, pencereler ve kapılar yer almakta
dır. Hint-İslam sanatının en önemli süs
leme unsurlarından biri de yazıdır. Özel
likle XVII. yüzyılda yazıların kalitesi çok 
yükselmiş ve bu arada kitap istinsahında 
da büyük bir artış olmuştur. 

Hint- İslam sariatının mimari ve buna 
bağlı sanat kollarından sonra en önemli 
faaliyet alanı minyatürcülük olup bu sa
hada meydana getirilen eserler bütün 
dünyada şöhret bulmuştur. Minyatürün 
büyük bir değer kazanarak ilk önemli ör
neklerini vermeye başladığı devir Delhi 
Sultanlığı'nın son yıllarıdır. Fakat minya
tür sanatının asıl gelişmesi ve hatta min
·yatür anlayışından kitap resmine doğru 
kayması Babürlüler devrinde olmuştur. 
Hindistan'da kökleri çok eskilere giden 
tasvir( sanatların İran'dan gelen yeni bir 
anlayışla birleştirildiği Babürlü resim eka
I ünün gerçek kurucuları ve Hintli ustala
rın yetiştiricileri Mlr Seyyid Ali ve Abdüs
samed adlı iki İranlı sanatkardır. Bu us
taları Hümayun, tahtından uzak kaldığı 
yıllarda misafiri olduğu İran Şahı 1. Tah
masb'ın sarayından almış ve beraberinde 
Hindistan'a götürmüştür. Hümayun'un 
başlattığı minyatür çalışmaları, resme 
karşı büyük bir ilgi duyan oğlu Ekber 
Şah'ın FetihpOr Sikri'de kurduğu yeni atöl
yede devam ettirilmiş, en güzel örnekler 
ise Cihangir ve Şah Cihan dönemlerinde 
verilmiştir. Daha sonra duraklamaya gi
ren Babürlü minyatür sanatı, XVIII. yüz
yılda Hindistan'ın değişik bölgelerinde hü
küm süren bir kısmı Babürlüler'e bağlı 
hükümdarların desteğiyle canlılık kaza
nan mahall1 üs!Oplara kaynak teşkil et
miştir. 

İran, mahall1 Hint ve Avrupa tesirleri 
gösteren Babürlü minyatür sanatı tama
men saray hayatına bağlı kalmıştır. Baş
lıca ilgi alanlarını portre ve tabiat tasvir
lerinin oluşturduğu minyatür ustaları ta
biatın çeşitli yönlerini dikkatle ele almış, 
iyice inceledikten sonra resmetmişlerdir. 

İnsan ve hayvan figürlerinin ifade ediliş 
biçimi, Babürlü minyatür anlayışını ben
zerlerinden çok farklı bir noktaya getir
miştir. Özel bir perspektif ve ışık- gölge 
kullanma eğiliminde olan sarıatçılar renk
lerin seçiminde de farklı bir tutum benim
semişler ve ortaya, İslam minyatürlerin
den değişik tesirler bırakan Avrupa res
mine yakın bir üs!Op çıkarmışlardır. İnsan 
mizacının ifade edilmesi, tabiattaki şiir
selliğin tesbiti ve hayatın incelenmesi gi
bi hususlarda gösterilen özen ve çaba ile 
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kazanılmış tasvirl özellikler de diğer İslam 
minyatürlerinden farklı ve daha cüretkar 
bir sanat anlayışının teşekkül etmesine 
sebep olmuştur. 

Babürlü döneminde en üstün seviyesi
ne çıkan Hint- İslam sanatının diğer bir 
yönünü temsil eden el sanatları arasında 
hiç şüphesiz birinci derecede önem taşı
yanı m aden işçiliği ve daha çok da kuyum
culuktur. Hindistan'ın zengin inadenleri 
ve değerli taşlarıyla tezyin edilen silahlar, 
çeşitli süs ve günlük kullanım eşyası bu 
husustaki önemli örneklerdir. İkinci önem
li el sanatını teşkil eden dokuma ve halı
cılıkta mimari ve resimle yakından ilişkili 
bir tasvir eğilimi göze çarpmakta, özellik
le de kumaşlarla halılar üzerinde görülen 
motifler ve sahne düzenlemeleri dikkat 
çekmektedir. Bu sanat kolları gibi Orta 
Asya ve İran etkilerinin belirgin olduğu 
fildişi ve ahşap oymacılığı da çeşitli ve 
önemli eserlerle temsil edilmiştir. 
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HİNDİSTAN 
EHL-i HADiS EKOLÜ 

(bk. EHL-i HADIS). 

HİNDİSTAN 
EHL-i KUR'AN EKOLÜ 

(bk. KUR'ANİYYÜN). 
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ı HİNDİSTAN HAKsAR HAREKETİ1 
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Hindistan'da 
İnayetullah Han 

(ö. 1963) 
tarafından başlatılan 

dini, içtimal ve siyasi bir hareket 
(bk. İNAYETULLAH HAN). 
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HINDISTAN HICRET HAREKETI 

I. Dünya Savaşı'ndan sonra 
Hintli müslümaniann 

Afganistan'a hicret etmelerini 
teşvik için ortaya çıkan hareket. 

_j 

Bu hareketi ortaya çıkaran şartlar Hin
distan Hilafet Hareketi ile doğrudan ala
kalıdır ve aynı şekilde dini- siyasi muhteva 
taşımaktadır. İngiltere Başbakanı Lloyd 
George'un, Osmanlı Devleti'nin dinl-siya
si statüsünün değişmemesi ve halifenin 
kutsal topraklardaki haklarının korunma
sı için kendisine başvuran Hindistan Hila
fet Hareketi heyetine verdiği sert cevap 
Hint müslümanlarını şaşkınlığa uğrattı 
(Mart 1920). Böylece 1. Dünya Savaşı son
rasında İtilaf devletlerinden özellikle İn
giltere'nin Osmanlılar'a karşı takındığı tu
tum bazı Hintli müslümanlar arasında, 
Osmanlı halifesi ve devletine reva görülen 
muamelelerden sonra hala Hindistan'da 
yaşamaya devam edip etmemenin dinen 
uygunluğu hususunda bir tartışmaya yol 
açtı. Esasen Hindistan'da İngiliz hakimi
yetinin yerleşmeye başlamasıyla birlikte 
görülen bu gelişme geleneksel darülis
lam-darülharp tartışmasının bir uzantı
sıydı . Ancak Hicret Hareketi her ne kadar 
Hilafet Hareketi'nin bir neticesi ise de !i
derleri arasında görüş farklılıkları mev
cuttu. Bir kısım ulema Hindistan'ın da
rülharb sayılamayacağını. dolayısıyla hic
rete gerek bulunmadığını savunuyordu. 
Cem'iyyet-i Ulema-i Hind, DiyQbendl ve 
BiriM ekallerine mensup pek çok alim, 
hicret gibi hayati bir karara ancak dini 
mükellefiyetierin serbestçe yerine getiri
lemediği durumlarda son çare olarak baş-



•f""'..,;;;ı•..ı.r:ı 
~~_,.... ... ~~ .... ~ 

'-~l.o_,J,~;<'.#Po•b'--l<>;;uıo;;~_.l. 

JJı.-(~~~..!-~.,:, 

_;&:':~_.!.·o;.?.nlf-~ı ·(""":C}t..l!{ 

~l!"!h,ı....(~fBAf_t;· .. ~-:~, ...... _ı..c.;:;~;.=.-~:ı,;.{..::.;J&J..;,A~.:.ı ' 
_,~,;,-

A~ •. v...;.it•J,...ı:•·v.,_;,~,tfJ~;:fJ:f-,Yu ;:;'-"•r.ı~: ;··· 
.~:·· y•• .J:. 1 ..,_.. .....· • 

~~~·~[,~~-'''7"~!("':-""I~J:~~.:;..::~?;W:;;'!' 

,(,~/.o.:J • ..fr"!ô-•X:r"~.f-Öi'ı.r..:.-..._,,,,rJ_~·,<br-&0'~ 
+:t3~.;;.:~~~;.{~,yz.-;ı:J~::Tv.c.!/j1V~-u-!'tl,;?~iJ"uı:J'.I.,_r./ 
~:i~~:J· ~~-.;;lr~4tL..ı.;i.t.,:tc.ıf.:!ı•ı:,t0l~,kJ,~~ .. L(~J' . 

~.:.}~/vTı,... ·~,j,(f+-~t:N•""V::!:';J;;.;ç:.,;:f.;;:.-r--JiJ' 
ı,:ıLL-1...Cız.v.ıWt:. ... .:u.%~.f~v.L.v> ..... ~ı.iJıı-y.c::-.ıJ'.Jüi.ı,c;y...,_ 
-~1..:.!11.}7-:.çY.:.>! ı..:f-=--~;.:;ıt-ır;"'A.O.::.it~ .. , ırıo--!f.:::..qvı.-''·:..-!JC.:t/. 
'i"{t:,'-%-f'.:..,.;~>:;_;::,.~J'YfR'·ıJl-F-.!/v-=to.,;..ı~L..~,'!-fof:!-L~ 

Hindistan Hicret Hareketi'nin önde gelen isimlerinden Mu
hammed Ali 'nin müslümanların hissiyatını ifade etmek üze
re hazırladığı açık mektubun ilk satırları (Azmi özcan arş i vi) 

vurulması gerektiğini söylüyordu. Buna 
karşılık Azad Sübhani, Senaullah Amrit
sari ve islamabadlı Münirüzzaman gibi 
hicret taraftarları, ingilizler'in Hindistan'ı 
işgal etmelerinden itibaren ülkenin da
rülharp ve hicretin de dini bir yükümlü
lük haline geldiğini ileri sürdüler. Artık bu 
noktada Hindistan müslümanları ya cihat 
ya da hicret etmek zorundaydılar; fakat 
ci hat mümkün olmadığına göre tek yol 
hicretti. Bu görüş Ebü'l-Kelam Azad ve 
Mevlana Muhammed Ali gibi etkili kişiler 
tarafından da desteklendi. Ebü'l-Kelam 
Azad bir fetva yayımlayarakAfganistan'a 
hicretin vacip olduğunu, Hindistan'da sa
dece geçerli bir mazereti bulunanlarla 
mücadeleyi sürdürmek isteyenlerin kala
bileceğini söyledi (Teberrükat-ı Azad, s. 
203-204). 

Hicret temayüllerinin güçlenmesi üze
rine kampanyalar düzenlendi ve çeşitli şe
hirlerde hicret büroları açıldı; özellikle ca
mi ve medreselerde yoğun bir propagan
da başlatıldı. Hareketin en hararetli savu
nucusu Amritsar'dan Gulam Muhammed 
Aziz adlı bir gençti. Sonradan Aziz Hindl 
ismiyle tanınan Gulam Muhammed müs
lümanların bu harekete katılmalarını sağ
layabilmek için büyük gayret gösterdi; 
hatta ilk günlerde yola çıkanlara yardım
cı olunacağına dair Afgan hükümetinden 
destek sözü aldı. Hicret taraftarlığına te
sir eden faktörlerden biri de Hindfı toprak 
ağalarının, fakir halkın Afganistan'da da
ha iyi imkanlara kavuşacağı ümidini istis-

mar ederek ucuz toprak satın alma he
saplarıyla yaptıkları teşviklerdir. Osmanlı 

Devleti'ne kabul ettirilen Sevr Antlaşma
sı'nın (20 Mayıs 1920) açıklanmasından 

kısa bir müddet sonra Afganistan sınırı
na insan akını başladı . Ağustos 1920'ye 
gelindiğinde 2S.OOO'e yakın kişi sınırı geç
mişti . Afgan hükümeti önceleri muhacir
lerih iç siyasete karışmamaları şartıyla bu 
durumu hoşgörü ile karşıladı; ancak da
ha sonra bu kadar insanla başa çıkama

. yacağını düşünerek sınırları kapattı. Bazı 
kaynaklarda, bu amaçla yola çıkanların 
sayısı 500.000 ile 2 milyon arasında tah
min edilmekteyse de ( Briggs, XX/2 11 930 ı . 

s. ı 68) daha gerçekçi verilere göre bu ra
kamın 60.000 civarında olduğu sanılmak
tadır. Kadın ve çocukların çoğunlukta bu
lunduğu muhacirler yüzlerce kilometre
lik yol boyunca açlık; aşırı sıcaklık ve çe
şitli hastalıklarla mücadele ettiler. Bunla
rın çektikleri sıkıntılar ve Afganistan'da 
karşılaştıkları beklenmedik durumlardan 
dolayı 20.000 kadarı geri döndü; ancak 
daha önce bütün mülklerini ellerinden çı
kardıkları için zor duruma düştüler. Geri 
kalanların pek çoğu yollarda telef oldu; 
çok az bir kısmı da Orta Asya'ya ve Türki
ye'ye gitmeyi tercih etti. 

Tamamen hissiyatın hakim olduğu bir 
ortamda acele ile ve düzensiz bir şekilde 
başlatılan hicret hareketi sonuçta tam 
anlamıyla bir faciaya dönüşmüş ve hem 
katılanları hem de onların yakınlarını pe
rişan etmiştir. 
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l!P.l AzMi OzcAN 

HiNDiSTAN HilAFET HAREKETi 

1 HİNDİSTAN HİWET HAREKETi
1 
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Osmanlı Devleti'nin 
toprak bütünlüğünü ve 

hilafetin otoritesini savunmak üzere 
Hindistan' da oluşturulan 

dini-siyasi hareket. 
_j 

ı. Dünya Savaşı yenilgisinden sonra Os
manlı Devleti'nin dağılması, islam dünya
sının büyük bir kısmını karışıklık ve ümit
sizlik içinde bıraktı. Bağımsız olan yega
ne islam devleti durumundaki Osmanlı 
Devleti. yabancı hakimiyeti altına düşmüş 
müslümanların gurur ve teselli kaynağı 
idi; islam'ın dünyevi gücünün sembolü 
ve evrensel hilafet merkezi olarak özellik
le ingiliz Hindistanı'ndaki Hindfı çoğun
luk içinde yaşayan müslümanlara bir gü
venlik duygusu veriyordu. Fakat XIX. yüz
yılın ikinci yarısında Hint müslümanları, 
bu devletin parçalanması halinde Hindfı

lar karşısında kendi siyasi güçlerinin bü
yük ölçüde azalacağı korkusuna kapıldı
lar. Bu sebeple panislamizm, onlar için ro
mantik bir ideal ve psikolojik bir takviye 
olmanın yanında milli kimliklerini kazan
ma aracı haline geldi. Bu duyguyla Hint 
müslümanları XIX. yÜzyılın ikinci yarısın
dan itibaren Hindistan ve ingiltere hükü
metleri nezdinde Osmanlı Devleti lehine 
kamuoyu oluşturmaya başladılar. O dö
nemde asıl üzerinde durdukları konu, Os
manlılar'ın Arabistan yarımadasındaki 
hakimiyetlerine ve halifenin dini- siyasi 
otoritesine herhangi bir şekilde zarar 
gelmemesiydi. Her ne kadar ı. Dünya Sa
vaşı çıktıktan sonra bazı ingiliz devlet 
adamlarının verdiği teminatlar biraz ra
hatlama getirdiyse de daha sonra durum 
beklenen şekilde gelişmedi. 30 Ekim 
1918'de imzalanan Mondros Mütarekesi 
ile Osmanlı Devleti'nin yenilgiyi kabul et
mesi üzerine itilaf devletlerinin, özellikle 
ingiltere'nin takındığı istilacı tutum Hint 
müslümanları arasında büyük bir gale
yana sebep oldu. Çünkü Hint müslüman
ları açısından kendilerinin savaştaki hiz
metlerine ve ingiliz devlet adamlarının bu
na karşılık verdikleri sözlere rağmen Tür
kiye'nin bütünlük ve bağımsızlığının teh
likeye düştüğü açıkça ortaya çıkmıştı. itilaf 
devletleri içinde Hindistan'ın veTürkiye'nin 
başına gelen felaketlerden en başta ingilte
re sorumlu olduğu için halkın heyecanı kısa 
sürede ingiliz karşıtı bir nitelik kazandı. 

Hilafeti savunma konusu önce Türk 
sempatizam olarak tanınan küçük bir 
grup tarafından ortaya atıldı. Kısa za
manda geniş ufuklu fikirlere sahip bazı 
politikacılar tarafından da benimsendi ve 
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