
liz hükümetine samimi olarak bildirdi; 
hatta 1922'de genel vali tarafından bu
nun açıkça ilan edilmesi bir kriz doğurdu 
ve genel valiyi destekleyen Hindistan Müs
temleke Bakanı Lord Edwin Montgue'
nin görevden alınmasıyla sonuçlandı. in
giliz hükümetinin katı Türk düşmanı po
litikaları 1922'de Lloyd George'un düşü
rülmesiyle hafifledi. Fakat o sıralarda Tür
kiye'de siyasi ve askeri durum bütünüyle 
değişmiş. Sevr Antiaşması'nın (ı O Ağus
tos ı 920) geçerliliği kalmamıştı. Musta
fa Kemal liderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı 
kazanarak Cumhuriyet kurmaları Türk
ler'in prestüini yükseltti ve İtilaf devlet
lerini anlaşmaya zorladı; 24 Temmuz 
1 923'te imzalanan Lozan Antiaşması ile 
yeni devlet kabul edildi. 

Normal olarak Lozan Antiaşması'nın 
Hint Hilafet Hareketi'ni sona erdirmesi 
gerekirdi. Fakat kendilerini dışarıda is
lam 'ın savunucuları. içeride müslüman 
Hint toplumunun koruyucuları olarak gö
ren hilafetçiler eylemlerini. Arap yarıma
dasının özgürlüğünü ve Hindistan'ın ba
ğımsızlığını sağ layıncaya kadar sürdür
meye karar verdiler. Daha önce Türk yö
neticilerine olan duygusal bağlılıklarını 
Sultan Vahdeddin'den Mustafa Kemal'e 
çevirmişler ve 1922'de saltanatın hilafet-

Hindistan Hilafet Hareketi'nin 1920'1i yıl larda Bombay'da 
basılan nizamnamesinin ilk sayfas ı 
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ten ayrılması karşısında ciddi bir eleştiri
de bulunmamışlardı. Hatta 21-27 Aralık 

1 922 tarihinde toplanan Hindistan Hila
fet Konferansı Abdülmecid Efendi'nin 
halifeliğini kabul ve tasdik etmiş. 3 Ocak 
1923'te de Mustafa Kemal Paşa'ya "mün
ci-i hilafet" unvanı tevcih edilmişti. Fakat 
3 Mart 1924'te Türkiye Cumhuriyeti hila
feti bütünüyle kaldırıp Abdülmecid Efen
di ve ailesini yurt dışına çıkarınca hare
ket liderleri arasında anlaşmazlık ortaya 
çıktı. Ali kardeşler kararın tartışılmasını. 
Mevlana Azad halifeliğin Mustafa Kemal 
Paşa'ya teklif edilmesini, Muhammed İk
bal ise Türkler'in tutumunda İslam'a ay
kırı bir taraf olmadığı için Hint müslü
manlarının onları örnek almasını istiyor
du. Böylece, esasen 1920'de Gandi ve In
d ian National Congress'in ayrılmasıyla 
HindG desteğini kaybederek zayıf düşen 
hareket bu tartışmalarla da bütünlüğü
nü kaybetti. Öte yandan aynı günlerde. 
Muhammed Ali Cinnah ' ın üç yıldır uzak 
durduğu siyasi hayata aktif bir biçimde 
geri dönüp All lndia Muslim League'in 
başına geçerek gösterilen çabaları Hint 
müslümanlarının bağımsızlığı konusun
da yoğunlaştırması. hilafet hareketine 
duyulan ilgin in daha da azalmasına yol 
açtı. Hareket. 1930'larda hızı tamamen 
kesilineeye kadar Arap yarımadasının öz
gürlüğü konusuyla ilgilendi. Bu arada hi
lafeti islam dünyasındaki bazı uygun ki
şilere teklif etmek suretiyle bu kurumu 
yeniden canlandırma girişimleri olduysa 
da görüş ayrılıkları buna izin vermedi. 

Sonuç olarak Hindistan Hilafet Hareke
ti her ne kadar hedeflerini gerçekleştire
memişse de özellikle Türk tarihi açısından 
önem taşıyan bu kritik dönemde. Hindis
tan müslümanlarının hayatları ve hürri
yetleri pahasına da olsa maddi -manevi 
desteklerini ve fedakarlıklarını sergileyen 
bir islami dayanışma örneği teşkil etmiş
tir. 
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MÜSLÜMANLARI BİRLİGİ 

Hindistan'da 
müslümanların siyasi haklannı 

korumak amacıyla 
1906'da kurulan parti. 

_j 

ingiliz hakimiyetindeki Hindistan'da bü
tün Hintliler'in hakları için mücadele et
mek üzere 1885'te kurulan Hindistan Mil
ll Kongresi'nin giderek bir HindG partisi
ne dönüşmesi müslüman aydınları hare
kete geçirdi ve Hindistan Müslümanları 

Birliği (AIIIndia Muslim League) kuruldu; kı

sa sürede de ülke geneline yayılan mill'i 
bir hareket haline geldi. Hareketin varlık 
sebebi müslümanların dini. kültürel ve 
tarihi değerler açısından Hindülar'dan 
farklı olmaları dolayısıyla ayrı temsil edil
meleri gerektiğine inanılmasıdır. 

Birliğin ortaya çıktığı dönemde Hindis
tan müslümanlarının içinde bulunduğu 
şartlar iç açıcı değildi. Yüzyıllardır ellerin
de tuttukları siyasi hakimiyet sona ermiş 
ve 1857'den itibaren ülke tamamen in
giliz sömürgesi olmuştu. 1857'deki Hint 
ayaklanmasının sorumlusu görülen müs
lümanlar hemen her alanda baskıya ma
ruz kaldılar ve çoğunluğu teşkil eden Hin
dülar'ın karşısında bütün siyasi. ekono
mik ve kültürel imtiyazlarını kaybettiler. 
Bu şartla r altında müstakil varlıklarını 
sürdürebilmenin yollarını aramak için 
yeni oluşumlar teşkil etmeye başladılar. 
Bunların içinde, Seyyid Ahmed Han'ın ön
derliğini yaptığı ingilizler'le uzlaşmayı sa
vunan Aligarh ekolü en etkilisiydi. Önce
likle bir eğitim ve kültür hareketi olan Ali
garh ekolü mevcut şartlar altında hemen 
siyasi bir karakter kazandı ve Hindistan 
Kongre Partisi'nin bir HindG partisi hüvi
yetine bürünmesi karşısında yeni bir ta
vır takın ılmasını istedi. Kısa zamanda 
müslüman aydınlar arasında genel kabul 
gören bu anlayışla 1906 sonbaharında 
Leknev ve Simla'da t oplanan önderler, 
Nevvab Muhsinü'l-Mülk ve lll. Ağa Han 
tarafından çerçevesi çizilen yeni bir siyasi 
parti kurma fikrini tartıştılar. Daha son
ra Nevvab Salimullah bu amaçla bir proje 
hazırladı ve Aralık 1906'da da Müslüman 
Eğitim Konferansı için Dakka'da toplan
mış bulunan önderler Hindistan Müslü
manları Birliği'nin kurulduğunu ilan etti
ler; Ağa Han başkanlığa, Muhsinü'l-Mülk 
ile Vikarü'l-Mülk de sekreteriikiere geti
rildiler. Amacını "Hindistan müslümanla
rının siyasi haklarını koruma ve geliştir
me" olarak açıklayan birlik kısa sürede 
toplumun hemen her kesiminde benim-
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Hindistan Müslümanları Birliği ' nin arması 

sendi ve müslümanlara örgütlü bir biçim
de kendi düşüncelerini açıklama fırsatı 
verdi. Aralık 1907'de Karaçi'de yapılan ilk 
kongrede tüzüğü kabul edildi; 1908'de 
de Emir Ali tarafından Londra şubesi ku
ruldu. Birlik idari, marı ve icral olmak üze
re üç ayrı birim halinde faaliyet göster
meye başladı; genelde faaliyetler sekre
terler tarafından organize ediliyordu. Ma
li kaynak ise büyük oranda halkın bağış
larından oluşuyordu. 

Hindistan Müslümanları Birliği uzun 
süre siyasi alanda umduğu etkiyi göste
remedi. Hatta bütün gayretlerine rağ
men çok kötü sonuçlar doğuran Bengal 
müslümanlarının kazandıkları müstakil 
statülerinin iptal edilmesini ( 191 ı ) dahi 
önleyemedi. Bu durum, teşkilatta daha 
heyecanlı ve radikal grupların ağırlıkları
nı hissettirmesine yol açtı. Böylece birli
ğin amacı sadece siyasi hakları korumak
tan çıkarak özerklik arayışlarını da kapsa
dı. Ulemanın da desteğini alan bu eğilim 
İslam'ı doğrudan referans olarak değer
lendirmeye başladı . Bu durum, kaçınılmaz 
biçimde özellikle Osmanlı Devleti ile İngil
tere'nin çatışmaları konusunda heyeca
na sebebiyet veriyordu. Nitekim 1. Dünya 
Savaşı ve sonrasında yaşanan gelişmeler 
Osmanlı hilafetinin dini- siyasi haklarını 
koruma amacıyla ortaya çıkan Hindistan 
Hilafet Hareketi'ni doğurdu ( 1918-1924). 
Bu hareket. fiilen Hindistan Müslümanla
rı Birliği üyeleri tarafından organize edi
lerek yaygınlaştırıldı ve bu dönemdeki fa
aliyetler birliğin adından çok Hilafet Ko
mitesi adıyla yürüt üldü. 

Hindistan müslümanları, Türkiye'de hi
lafetin kaldırılması üzerine ( 192 4) tekrar 
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kendi iç meseleleriyle ilgilenmeye ve Hin
distan Müslümanları Birliği'ni canlandır

maya çalıştılar. Muhammed Ali Cinnah 
teşkilatı yeniden organize etti. Ancakya
şanan toplumsal olaylar ve HindG-müs
lüman çatışmaları gündemi kaplamaya 
başlamıştı. Artık Hindistan toplumu Hin
dG ve müslüman olarak kesin bir şekilde 
ikiye ayrılmış ve bunların bir arada yaşa
maları neredeyse imkansız hale gelmiş

ti. Müslümanlar Birliği ve Hindistan Milli 
Kongresi'nin çözüm arayışları rağbet gör
müyor ve zaman zaman ortaya atılan kar
şılıklı teklifler reddediliyordu. Bu karışık
lık içerisinde birlik bir ara ikiye ayrıldı , fa
kat kısa süre sonra HindG tehditlerine 
karşı tekrar bi rleşti ( 1928) ve Muham
med Ali Cinnah liderliğinde giderek ba
ğımsızlık ve müstakil müslüman vatanı 
arayışlarını dile getirmeye başladı: bu is
tekler Aralık 1931 'de resmen ilan edil
di. 1930'1u yıllarda şiddetlenen HindG
müslüman çatışmaları birliğin yöneticile
rini isteklerini daha kararlı biçimde ifade 
etmeye yöneltti. HindG çoğunluğun ara
sında eşit şartlarda yaşamanın mümkün 
olamayacağı iddiasıyla Mart 1940'ta açık
lanan Lahor kararları çerçevesinde Hin
distan 'ın tam bağ ımsız iki devlete ayrı l

ması savunuldu. HindG basınının "Pakis-

Hindistan Müslümanları Birliği ' nin 1906 yılında Dakka'da va· 
pılan toplantıs ının zabıtlarını ihtiva eden kitapçığı n kapağı 
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tan kararı" adını verdiği bu kararla Hin
distan'ın kuzeybatısıyla doğusundaki müs
lümanların çoğunlukta bulunduğu bölge
lerde bir İslam devletinin kurulması ön
görülüyordu; Kongre Partisi de bunu ka
bul etti. Bu tarihten sonra Hindistan Müs
lümanları Birliği'nin en büyük hedefi Pa
kistan'ın kuruluşunu gerçekleştirmek ol
du. Bu arada Hindistan Müslümanları Bir
liği müslüman çoğunluğunun desteğini 

arkasına aldı. İngiltere'nin 1948 Haziranı
na kadar Hindistan'dan çekileceğini açık
lamasıyla bu destek daha da arttı . Niha
yet İngiltere hükümeti 3 Haziran 1947'
de Hindistan'ın bölünmesini resmen ka
bul etti. Böylece 14 Ağustos 1947'de ba
ğımsız Pakistan Devleti ilan edilerek yö
netimi Hindistan Müslümanları Birliği ' ne 

bırakıldı. 

Hindistan Müslümanları Birliği Hindis
tan ve Pakistan tarihlerini büyük ölçüde 
etkilemiş ve özellikle sadece müslüman
lara açık olmasından dolayı herhangi bir 
siyasi partiden farklı olarak milyonlarca 
insanı aynı hedefe yör:ıeltmeyi başarmış
tır. Muhammed Ali Cinnah'ın üstün kişili 

ğinde etkin bir yönetime kavuşan birlik 
uzun mücadeleler sonucunda amacına 
ulaşmış, fakat onun ölümüyle çok kısa sü
rede çeşitli gruplara bölünerek siyasi ha
yattaki etkinliğini kaybetmiştir. 
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Batıliteratüründe kullanılan Hinduism 
tabirinin menşei , Vlll. yüzyılda Hindis
tan'ı fethe başlayan müslümanların böl
gede ot uran halkı, eski adı Sindhu olan İn-


