
HiNDiSTAN 

HindQ i nanışlarının müslümanları en 
çok etkilediği alan sosyal hayat ve gele
neklerdir. İhtida eden yerli halkın eski 
alışkan lık ve davranış larından bir anda 
kopması mümkün olmadığından birtakım 
HindQ adetleri müslümanlar arasında ya
şamaya devam etmiştir. Hatta bazı kır
sal kesimlerde eğitim imkansızlı kları yü
zünden HindQ gelenekleri İslam'da var
mış gibi aynen kabullenilmişti; özellikle 
doğum. ölüm ve evlenme merasimlerin
de bu geleneklerin tesirleri çok belirgin
di. Pencap ve Eved'de yaşayan bazı aile
ler İslam miras hukuku yerine eski örfle
rini uyguluyorlardı. Öte yandan Hindis
tan lı müslümanlar, Hinduizm'deki kast 
sistemini reddederek İs lam'da evlilik ku
rumunda söz konusu olan denklik (kefil
et) prensibini hemen benimsemişlerdir. 
Yüzyıllardır iç içe yaşayan farklı inanç ve 
kültürlerin birbirini etkilernesi kaçınıl
maz bir sosyolojik olgudur. Nitekim Hin
distan'da da bu iki kültür birbirini etkile
mekle birlikte İs lamiyet genelde kendine 
has farkl ılığını daima sürdüregelmiştir. 
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~ K. A. NIZAMI 

B) Diğer Dinler. Uzun tarihi geçmişi ve 
geniş coğrafyası içinde Hindistan'da pek 
çok inanç ortaya çıkmış ve bu ülke çeşitli 
dinleri bünyesinde barındırmıştır. Tarih
te Vedizm ve Brahmanizm gibi adlarla 
anılmakla beraber bugün artık Hinduizm 
diye bilinen, Hint yarımadasında doğmuş 
ve ona kendi damgasını vurmuş resmi 
dinden başka bu dine tepki olarak ortaya 
çıkmış veya farklı yorumlarla ondan ayrıl

mış bulunan Budizm, Jainizm ve Sihizm 
de Hindistan menşeli dinlerdendir. Za
manla Zerdüştilik, Yahudilik, Hıristiyan
lık ve İslam'ın da yayıldığı Hint yarıma
dasında ayrıca çeşitli kabile dinleri mev
cuttur. 



Yarımadada hakim din olan Hinduizm, 
hiçbir eleme ve ayıklama yapmaksızın çe
şitli inanç ve ibadet şekillerini bünyesin
de topladığı gibi diğer yerli dinler üzerin
de de belirleyici bir rol oynar. Hinduizm'in 
belirleyici oluşundaki temel faktörler de
ğişik dinleri telif etmesi ve hoşgörülü dav
ranması dır. Hinduizm'de çok geniş bir uz
laşmacılık ve serbestlik söz konusudur: 
pek az dini fikir uzlaşılamaz olarak nitele
n ir. HindQiar'ı diğerlerinden ayıran dokt
rin değil ibadet esas ve şekilleridir. Dakt
riner farklılıklara fazla önem verilmez: bu 
sebepledir ki Hinduizm. yüzyıllar boyun
ca birçok dini bünyesinde b i rleştirerek 

hakimiyetini sürdürmüştür. Çağdaş Hin
distan. da sık sık ortaya çıkan uzlaşmacı 
(syncretist) dini hareketlerin arkasında da 
şüphesiz Hinduizm'in bu özelliği vardır. 

öte yandan IV. yüzyıldan itibaren Ari ve 
Dravid dilleri arasındaki çekişmenin Sans
kritçe lehine gelişmesi ve bu dilin bütün 
dini literatürde kullanılması. Hinduizm'in 

teorik hakimiyetini sürdürmesinde önemli 
bir rol oynamıştır. Sanskritçe HindQ bilgi 
kavramını (epistemoloji) diğer diniere de 
taşımış ve böylece Hinduizm'in hakimiye
tinde ortak bir dini terminoloji gelişmiş

tir. Bununla birlikte İslamiyet' in hakimi
yetini pekiştirmesinden sonra Bakti ha
reketi gi~i HindQ akımlarının yaygınlaş

ması. Hindistan'da meydana gelen umu
mi dini karakterin bütünüyle Hinduizm 
ile ilişkilendirilmesinin yanlış olduğunu 
gösterir. Her ne kadar kökeni Hinduizm'in 
klasik epiği Bhagavat Gita kadar eskiye 
uzansa da mistik Bakti hareketinin en 
azından yayılmasında mutasawıflardan 

etkilendiği açıktır: bu etki, sonraları ta
nınmış syncretist mistiklerden Kebir'
de görüldüğü gibi zirveye ulaşmıştır. Böy
lece geniş çerçevede düşünüldüğünde 
Hindistan'daki dinlerin birbirlerinden kar
şılıklı biçimde çok şey aldıkları anlaşılmak
tadır. 

Hindistan'da cesitli diniere ait mimari örnekler: al Hindü tapınağı, bl Si h dininin ibadet merkezi Altın Tapınak'ın içi. cf Bahai 
tapınağı, di Bir hıristiyan kilisesi 
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Hindistan'ın , hakkında kısmen bilgi sa
hibi olunan en eski dini Ari akınları önce
sindeki Dravid kültürüne (mö. 2500-1500) 
kadar çıkar. Bugün Güney ve İç Hindistan·
da % O,S'Iik bir oranda yaşamaya devam 
eden bu din animistik öğeler içermekte
dir. Daha sonraları Hinduizm'de de görü
len Lingam ve Yani adlarındaki eril ve di
şii iki ilahi güç ile ruh göçü (samsara). bere
ket ilahları (yakşalar). kutsal mekan ruh
ları (caitya). yoga ve ineğe tapınma gibi 
inançların hemen hepsi Hinduizm'in için
de asimile olan Dravid dinine aittir. 

Bölgede gelişen en önemli din duru
mundakiHinduizm, milattan önce ll. bi
nin ortalarında başlayan Ari akınlarıyla il-

. gilidir. Bu tarihten itibaren kuzeyden Hin
distan'a inen Ariler. kendi dinleriyle yerli 
inançların karışımından oluşan yeni bir 
din meydana getirmişlerdir. Brahmanizm 
ya da Vedizm diye anılan bu çok tanrılı din 
sistemi miladi ı. yüzyıldan XII. yüzyıla ka
dar devam eden bir süreçte Budizm, Ja
inizm, İslam ve yerli dinlerin birbirine ka
rışması sonucunda daha geniş ve heno
teistik anlamda (pek çok tanrıdan birinin 
yüceltilmesi ve onun yanı sıra diğerleri
ne de tapılması) tek tanrılı bir inanç ha
lini alarak bugün Hinduizm diye bilinen 
inançlar bütününü oluşturmuştur. Brah
manizm'in temel kutsal kitabı olan ve 
dört kısımdan meydana gelen Vedalar 
önem ve otoritesini Hinduizm'de de ay
nen devam ettirmiştir. HindQ müfessir
ler, Upanişadlar'dan başlayarak Vedalar'
da görülen çok tanrılı inancı sembolik de
ğerlerle yorum lamışiarsa da kitaptaki te
oloji gelişmiş bir natüralist inancı yansı

tır. Hinduizm Brahmanizm'den doğmuş 
olmakla birlikte ondan farklıdır. Doğuş sü
recindeki en büyük etkenlerden biri Bu
dizm'in Brahmanizm aleyhine hızla geliş
mesi. bir diğeri de İslam süfizminin Bak
ti hareketi adını alan mistik akımın yay
gınlaşmasın ı sağlamasıdı r. Bakti misti
sizmi, İs l am süfizminin gücünü kırmayı 
amaç edinirken Brahmanizm'in Hinduizm 
doğrultusunda gelişmesine katkıda bu
lunmuştur. Bakti hareketi modern Hin
distan'ın politik sürecine de yansımış ve 
XX. yüzyılın başlarında ortaya çıkan Brah
mo Samaj ve Arya Samaj gibi politik-dini 
grupları etkilemiştir (bk. BRAHMANİZM; 

HİNDUİZM). 

Hindistan 'ın Hinduizm dışındaki yüzü, 
ona tepki olarak gelişen Kşatriya (savaş
çıların oluşturduğu kast) kökenli Budizm, 
Jainizm ve Sihizm gibi öğretilerce belir
lenmiştir. Carvaka ve Ajivika gibi mater
yalist öğretiler de Hinduizm'deki kast sis-
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temine baş kaldırı özelliği taşıyan halk ha
reketlerinden gelir. Bu tip baş kaldırı ha
reketlerinin en önemlisi Budizm'dir. Mi
lattan önce VI. yüzyılda Sakya kabilesinin 
bilgesi (Sakyamuni) Siddhartha Gotama 
(Buda) tarafından kurulan Budizm'in te
meli, hayatın ıstırap verici olduğu ve in
sanın bu ıstıraptan kurtulma amacını ta
şıdığı tezi üzerine oturur (bk. BUDİZM). 
Tanrı fikrine kayıtsız kalan ve rasyonel ah
laki öngören Budizm milattan önce lll. 
yüzyıldan itibaren tam bir din haline ge
tirilmiş, fakat anavatanı Hindistan'da VIII. 
yüzyıldan sonra çökmüştür. XX. yüzyılın 
ilk yarısında Ramji Arnbedkar Hindistan 
Budizmi'ni canlandırmaya çalışmışsa da 
pek başarılı olamamıştır: bugün ülkede- · 
ki Budist nüfus % 3'ten fazla değildir. 
Bununla birlikte 1959 yılından beri Komü
nist Çin'in işgalindeki Tibet'ten Dalai- La
ma'nın sürgünde bulunduğu Hindistan'a 
yoğun bir Budist göçü vardır: ancak göç
menlerin sayısı bilinmemektedir. 

Hindistan'da Budizm'le aynı zamanda 
ortaya çıkan bir başka öğreti de Mahavi
ra tarafından kurulduğu kabul edilen Ja
inizm'dir. Budizm gibi rasyonel bir ahlakı 
öngören Jainizm de kast karşıtıdır ve ge
leneksel HindG inançlarını reddeder. Tan
rı fikri konusunda agnostik bir tavır takı
nır ve Tanrı'nın da evrenin de nereden tü
rediğinin bilinemeyeceğini savunur. Özel
likle Gucerat ve Racastan'da oturan Jain
ler'in toplam nüfusa oranı% 3 civarında
dır. 

Hindistan 'ın yerli dinlerinin sonuncusu 
XV. yüzyılda Guru Nanak Dev tarafından 
kurulan Sihizm'dir. Başlangıçta İslam, 
Hinduizm ve Hıristiyanlık karışımı birleş
tirici ve mistik karakterli bir inanç siste
mi olan Sihizm. Guru Gobind Singh (ı 675-
1 708) tarafından tamamen bağımsız ve 
örgütlü bir din haline getirilmiştir. Tek 
tanrıya inanan Sihizm kast sistemine kar
şıdır ve sonuçta herkesin ilahi affa uğra
yacağına inanan evrensel bir din anlayışı
na sahiptir. Bugün Hindistan nüfusunun 
yaklaşık% 2-3'ünü oluşturan Sihler'in % 
30'a yakını Pencap'ta, % 4'ü Racastan ve 
Delhi'de, geriye kalanı da çeşitli yerlerde 
bulunmaktadır (bk. SİH DiNi) . 

Hindistan'a dışarıdan gelen dinlerin nü
fus açısından en etkin olanlarından biri 
Hıristiyanlık'tır. Hıristiyanların buraya ne 
zaman geldiği kesin olarak bilinmemek
te, kendilerine göre ilk kiliselerinin kuru
luşu. Tamil Nadu'da öldürOldüğüne ve 
MailapOr'da gömüldüğüne inandıkları ha
vari Thomas'a kadar çıkmaktadır (Bali-
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hatchet, s. 358.). Bugün daha çok Güney
batı Hindistan'ın Malabar sahili boyunca 
uzanan Kerala eyaletinde yaşayan ve top
lam nüfusa oranları% 3'ten az olan hıris
tiyanlar Syro- Malabar. Syro- M alan kara. 
Süry2mi-Ya'kübi ve Mar Thomasçılar ol
mak üzere dört ana gruba ayrılmıştır. 
Hindistan'da Hıristiyanlığı yayan ilk grup
ların NestGri olmaları kuwetle muhte
meldir. Hıristiyan nüfusun inanç açısın
dan değişmesi. XVI. yüzyılda Portekizli 
misyonerierin yerel kiliseyi Latinleştirme 
ve Katolikleştirme teşebbüsleri sonucu 
vuku bulmuştur. 1662'de hıristiyanların 
çoğu Roma yetkisini kabul etmiştir: kili
seleri Syro-Malabar adıyla bilinmektedir. 
Roma yetkisini kabul etmeyen az bir nü
fus 1665'te Süryani- Ya'kübiler denilen 
cemaati oluşturmuştur. Ya'kübiler Batı 
Süryani dilini ve Antakya tarzı ayinleri ka
bul etmişlerdir. XVIII. yüzyılın sonlarına 
doğru bazı hıristiyanlar da Anglikan ki
lisesinin etkisiyle Protestaniiğı seçmiş
lerdir ki bu kilise bugün Mar Thomasçılar 
adıyla anılmaktadır. Daha yakın bir bölün
me ise 1930'1arda ortaya çıkmış ve bir 
grup Ya'kübi'nin Roma ile yeniden birleş
mesi sonucunda Suryani-Malankara kili
sesi olarak bilinen cemaat meydana gel
miştir. 

Hindistan'a dışarıdan giren bir başka 
din Zerdüştilik'tir. Parsi denilen Zerdüş
tiler'in buraya ne zaman geldiği kesin ola
rak bilinmemektedir: bununla beraber 
ilk grupların VIII. yüzyıl başlarında İslam 
ordularının önünden kaçanlardan oluş
tuğu düşünülmektedir. XIX. yüzyılda Ba
tı eğitimi alarak Hindistan'ın bağımsızlık 
mücadelesinde önemli rol oynayan Parsi
ler'in bugünkü nüfusu 1 50.000 civarın
dadır ve çoğu Bombay'da yaşamaktadır 
(bk. ZERDÜŞTİLİK). 

İslamiyet dışında Hindistan'daki yaban
cı dinlerin sonuncusu Yahudilik'tir. Kendi 
efsaneleri ilk gelişlerini Hz. Süleyman'a 
bağlar: ilim adamları ise bunun miladi70 
civarında ikinci sürgünden (diaspora) son
ra gerçekleştiği kanaatindedir. Yahudi 
tüccarlar V. yüzyıldan itibaren gelmeye 
başlamışlardır. Kahire genizasında (sina
gog ardiyesi) ele geçen belgeler. X ve XII. 
yüzyıllar arasında Hindistan'da bulunan 
yahudi tüccarlardan bahseder. Hindis
tan'da yaşayan yahudiler kendi içlerinde 
çeşitli koliara ayrılmışlardır. Bunların en 
önemlisi Beni İsrail adını alan cemaattir: 
diğer iki grup Cochin ve BağdMI adlarıy
la bilinmektedir. Sayıları 15.000 civarın
da olan yahudilerin temel yerleşim mer
kezleri Bomtıay, Delhi, Kalküta. Ahmeda-

bad, Tane. Alibag, Poona. Parur. Ernaku
lan ve Cochin'dir. 
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VI. HİNDİSTAN'DA 

İSLAM ARAŞTIRMALARI 

Hindistan, İslam araştırmalarına gerek 
nicelik gerekse nitelik bakımından büyük 
katkıda bulunmuştur. Bölgede XIX. yüz
yıla gelinceye kadar İslam eğitimi ve araş
tırmaları sahasındaki ihtiyaç köklü bir ge
leneğe sahip olan medreseler yoluyla kar
şılanmaktaydı. Kendi içerisinde bazı de
ğişimler yaşayarak günümüze kadar de
vam eden Hint medreselerinin gelişimin
de, Moğol istilası sebebiyle ülkelerinden 
kaçıp buraya yerleşen Orta Asyalı İslam 
alimlerinin büyük payı vardır. İngilizler'in . 
bölgeye hakim olmaya başlamasıyla (XVIII. 
yüzyıl) Batı tipi bazı eğitim müesseseleri 
kurulmuş ve bunlar zamanla medrese 
eğitiminin karşısında bir alternatif teşkil 
etmiştir. Ancak özellikle 1857 ayaklanma
sı sonrasında alt kıtanın hakimiyetini fi
ilen ellerine geçiren İngilizler'in çeşitli 
alanlarda uygulamaya koydukları tedbir
ler. müslümanların medrese eğitimine 
yeniden ağırlık vermelerine yol açmıştır. 

Alt kıtadaki geleneksel İslam eğitimi ve 
araştırmalarına çok önemli katkılar sağ
layan ve etkileri günümüze kadar devam 
eden iki önemli eğitim kurumu Rahimiy
ye Medresesi ile DarüluiGm-i Firengi Ma
hal' dir. 1660yılında Delhi'de kurulan Ra
himiyye Medresesi, Şah Veliyyullah ed
Dihlevi'nin babası Şah Abdürrahim'in ida
resinde büyük gelişme göstermiş ve XIX. 
yüzyılın sonlarına kadar ilim ve araştırma 
merkezi olarak önemini korumuştur. Şah 
Veliyyullah ve oğulları Abdülaziz. Refiud
din, Abdülkadir ile torunları dahil pek çok 
tanınmış alim buradan yetişmiştir. Lek
nev'de 1693 yılında kurulan DarüluiGm-i 
Firengi Mahal'in en büyük özelliği ise Mol
la Nizameddin tarafından düzenlenen 
müfredatı (ders-i Nizami) başarı ile uygu
lamasıdır. Bu müfredat sonraki medre-


