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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-
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selerce de benimsenmiş ve bazı küçük 
değişikliklerle günümüze kadar sürdü
rülmüştür. Yaklaşık üç asır eğitim veren 
Firengl Mahal mali sıkıntı yüzünden 
1980'1i yıllarda kapanmıştı r (b k. FİRENGI 

MAHALı . 

İngilizler Hindistan'da hakim oldukları 
dönemde zaman zaman medrese siste
mini desteklemişler. yeni medreseler aç
mış veya mevcutları idarelerine alarak 
yönetmişlerdir. Medrese-i Aliye (RampCır 
ı 774ı. Medrese-i Aliye (Kalküta ı 780ı. 
Medrese-i İslamiyye Şemsü 'I-Hüda (Pat
na ı 9 ı 2 ı ve Camia-yi Arabiyye-i Darüs
selam (Ömerabad ı 924 ı bunl?rdan bazı 

larıdır. Gaziddin Han (ö. ı7ıoı tarafın

dan kurulan ve ingiliz yönetimince 1825 
yılında yeniden düzenlenerek Del hi Angi o
Oriental College adıyla eğitime açılan med
resenin alt kıtadaki İslami araştırmalara 
büyük katkısı olmuştur. Şarkiyatçı Aloys 
Sprenger, müdürlüğü sırasında kolejde 
modern eğitim ve araştırma teknikleri
nin temellerini atmış ve ilmi standardı 
yükseltmiştir (Abdülhak, s. ı 95-203ı 

1857 yılından sonra İ slam eğitim i ve 
araştırmalarında bir canlılık görülmekte
dir. Bu dönemde eğ itim ve araştırma ku
rumu olarak m edresenin yanı sıra idare
sini müslümanların üstlendiği üniversite
ler, kolej ler, araştırma enstitüleri ve araş
tırma merkezleri açılmıştır. ingilizler kar- , 
şısında varlıklarını ve kimliklerini koru
mak isteyen müslümanlar, bunun için fi
ili siyasetten el çekip medreseler yoluyla 
İslami eğitime ağırlık verme kararı aldı
lar. Bu yönde ilk harekete geçenler, 1857 
ayaklanmasına fiilen katılan İmdadullah 
et-Tehi!ınev'i'nin (Tanevl) öğrenci ve mürid
leridir. 

Muhammed Kasım Nanevtevi'nin ön
derliğinde bir araya gelen bazı alimler 30 
Mayıs 1866 tarihinde Diylıbend'de bir 

medrese kurdular. Yeni bir anlayışla ele 
alınan kurum . eğitim ve yapılanmadaki 
ciddiyeti sebebiyle kısa zamanda birçok 
bölümü olan bir üniversite (darüıuıOm) ha
lini aldı. DarüluiCım- i Diylıbend yapılanma

sı itibariyle bir araştırma kurumu olma
makla birlikte eğitim yanında araştırma
ya da önem vermiştir. Kurumda 1912'de 
başlatılan devre-i hadis ile 1932'de baş
latılan devre-i tefslr bu alanda derinleş
rnek isteyen darü(ulüm mezunlarına hi
tap etmekteydi. Bu çalışmaların düzenli 
yürümesi için 1912 yılında Darülhadls ve 
1940 yılında Darüttefslr açı lmıştı r. Mec
lis-i Maarifi'I-Kur'an. Kur'an ilimleri ve 
tefsir sahasında araştırma yaptırmak ve 
telif eserler vermek için kurulmuştur. Da
rülulümun Darülifta adıyla 1892 yılında 
açılan bölümünde mezunlara bir yandan 
fetva verme usulü öğretilirken bir yan
dan da halkın sorduğu dini sorulara bö
lümdeki müftüler tarafından cevap hazır
lan ıyor ve bu fetvalar ileride yayımlana
cak şekilde derleniyordu (bk FETAVA-yı 

DARÜLULÜM-i DİYÜBENDı 

Gerek Darülulüm-i Diyübend gerekse 
ona bağlı medreseler. ilmi birikimlerini 
telif ettikleri eserler ve çıkardıkları Urdu
ca ve Arapça dergileri e ilim dünyasına du
yurmak istemişlerdir. Darülulüm tarafın
dan çıkarılan ilk Urdu ca ilmi dergi el-Ka
sım (ı 9ıoı olup on bir yılyayın hayatında 
kaldıktan sonra yerini er-Reşid'e bırak
mıştır. Kurumun üçüncü Urduca dergisi 
Darü'l-'uiUm 1941'den bu yana çıkmak
tadır. E kol mensupianna ait dergiler içe
risinde halen yayımlanmakta olan el-Fur
l)_an ile (Leknev ı 932ı Burhan da (Delhi 
ı 938ı önemlidir. DarüluiQm-i Diylıbend'in 
bir kısmı bugün de devam etmekte olan 
Arapça dergileri ise Da'vetü'l-l;al)., ez
Ziya', el-Yal)_az;a ve ed-Da'i adlarını ta
şımaktadır. Kurumun 1 500'ü aşkın nadir 

Darülulum-i Diyubend Darülhadisi- Utar Prades 
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yazmayı da ihtiva eden yaklaşık 130.000 
eserlik kütüphanesi mevcuttur. Ülke ge
nelinde Darülulüm-i Diylıbend'in birer ko
lu olarak pek çok darülulum ve medrese 
açılmıştır. Günümüzde bunların sayısı bin
lerle ifade edilmektedir. Diyubendl eko
lünün en önemli araştırma kurumu 1938 
yılında Delhi'de faaliyete geçen Nedvetü'l
musannifin'dir. Kurum bu amaçla yüzler
ce eser neşretmiştir (bk DARÜLULÜM). 

Hindistan alt kıtasında islami ilimierin 
gelişmesine ciddi katkılarda bulunan di
ğer bir cemaat da ehl-i hadis denilen grup
tur. Kur'an ve Sünnet'i esas alarak müs
lümanların meselelerine çözüm getirme
yi amaç edinen cemaat mensupları bu 
sebeple fıkıh mezhepleri ile bid'at ve hu
rafe içerisinde olduğunu söyledikleri mev
cut tasawuf ekallerini de reddetmişler
diL 

Nezir Hüseyin, Rahlmiyye Medresesi'n
de başladığı altmış yıl kadar süren öğre
tim faaliyetine, hadisle amel düşüncesini 

benimsedikten sonra Medrese-i Miyan 
Sahib ad ıyla şöhret yapan ve ehl-i hadis 
ekolünün üniversitesi kabul edilen Delhi'
deki kendi medresesinde devam etmiş
tir. Ekolün güçlenmesi ve günümüze ta
şınmasında öne çıkan üçüncü isim Abdul
lah b. Muhammed ei-Gaznevl ve Gaznevi 
ailesidir. Abdullah ei-Gaznevl, adı 1901'de 
DarülulQm-i Takviyetü'I-İslarri olarak de
ğiştirilen Amritsar'daki Medrese-i Gaz
neviyye'de ders vermiş ve pek çok talebe 
yetiştirmiştiL Onun tarunu Abdülgaflır 
ei-Gaznevi'nin 1919 yılında Amritsar'da 
açtığı Medrese-i Selefiyye Gazneviyye da
ha sonra Darülulum-i Takviyetü'I-İslam'a 
katılmıştır (M. Eslem Seyf, s. 33ı-35oı. 

Muhammed İ brahim Arav'i tarafından 
1880 yılında Ara'da kurulan Medrese-i 
Ahmediyye, Tu]J-fetü'l-a]J-ve?,i müellifi Ab
durrahman Mübarekpürl gibi alimler ye
tiştiren bir eğitim kurumudur. Doksan ka
dar küçük medresenin bağlı o lduğu mü
essese Abdülazlz Rahlm abadl tarafınd an 
Darülulum-i Ahmediyye Selefiyye adıy
la Darbanga'da devam ettirildi. Kurum 
1940'tan bu yana el-Hüda adlı bir der
gi yayımlamaktadır. ömerabad'daki Ca
mia-yı Arabiyye-i Darüsselam pek çok bö
lüm ve birimleri bulunan bir üniversite 
görünümündedir. 1911 yılında Delhi'de 
kurulan ve ilk müderrisi Muhammed İ b
r~him Mlr Siyalkütl olan Darülhadls-i Rah
maniyye Medresesi 1947'de bütün bina, 
emlak ve kütüphanesiyle birlikte Camia
yi Milliyye-i İslamiyye'ye iltihak etmiştir. 
Medrese bir süre Mul;addiş adıyla ay
lık bir ilmi dergi de çıkarmıştır. Ekolün 
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eğitim ve araştırma hizmeti veren diğer 
önemli eski medreseleri şunlardır: Med
rese-i Kur'aniyye (CavnpOr 1856'dan ön
ce), Medrese-i İslamiyye(şimdiki adı Med
rese-i Aliye; Mao Nath Bhancan 1869), Da
rülhadls-i Matlaulu!Qm (Mirat 1875 'ten 
önce), Medrese-i Saldiyye (Benares 1880), 
Medrese-i Çeşme-i Rahmet (GazlpOr 
ı887'den önce), Medrese-i Alican (Delhi 
ı892), Medrese-i Muhammediyye (Lek
kokey ı 893), Misbahu'l-hüda (şimdiki adı 
Camia Rahmaniyye; Benares ı897), Med
rese-i Aliye ( CennetiyepOr ı 9 ı 9) ve Med
rese-i Darüttekmll ( MuzafferpOr ı 925) . 
Günümüzde ise ekole bağlı medreseie
rin sayısı binleri bulmuştur. 

Ehl-i hadis ekolünün günümüzdeki en 
etkin eğitim. araştırma ve yayın kurumu 
29 Kasım 1963'te Benares'te kurulan Ca
mia-yi Selefiyye'dir. Kurum eğitim faaliye
tinin yanında ilmi toplantılar düzenlemek
te ve iki de dergi çıkarmaktadır. Camia-yi 
Selefiyye'ye bağlı olarak 1974'te açılan el
Mektebetü's-Selefiyye'nin neşrettiği ilmi 
eserlerin sayısı 200'den fazladır. Bunlar 
arasında klasik hadis kaynakları ve şerh
leri, hadis müdafaasına dair eserler, tef
sirler, İbn Teymiyye ile Şah Veliyyullah ve 
oğullarının önemli kitapları bulunmakta
dır. 1906'da Ara'da kurulan ve ilk toplan
tısını 1912'de yapan Hindistan Ehl-i Ha
öıs Konferansı (AIIIndia Ahi-i Hadith Confer
ence) cemaatin önemli bir teşkilatıdır. 

Muhammed Hüseyin Batalvl tarafın
dan çıkarılan İşa'atü's-sünne adlı Urdu
ca ilmi dergi ekolün ilk süreli yayını ola
rak gösterilirse de doğrusu Hacı İmdact 
Ali'nin Seyyid Ahmed Han'ın görüşlerini 
çürütmek için 1881 yılında M urada bad'
da yayımladığı Te'yidü'l-İslam adlı aylık 
dergidir. Senaullah Amritsarl'nin 1903'te 
çıkardığı (AI].bar-ı) Ehl-i If adi§ adlı haf
talık dergi 194 7 yılına kadar yayımlanmış-
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tır. Ziya'ü's-sünne (Kalküta), el-Hadi 
(Siyalkot) ve Tev]J.id (Amritsar) cemaa
tin günümüze kadar ulaşmayan önem
li Urduca dergilerindendiL Yayımı devam 
etmeyenlerden başka bugün Hindistan 
ve Pakistan'da ekole mensup alimler ta
rafından çok sayıda ilmi dergi çıkarılmak
tadır. 

Ehl-i hadis ekolü Hindistan alt kıtasın
da hadis ilminin canlanmasına büyük kat
kı sağlamış. başta Kütüb-i Sitte olmak 
üzere temel hadis kaynakları bir yandan 
Urduca'ya tercüme edilirken bir yandan 
da şerhleri yapılmıştır. Bunlara ilaveten 
ekole mensup ulema tarafından verilen 
fetvalar da derlenerek neşredilmiştir (b k. 
FET AVA-yı ULEMA-i HADIS). 

Mensuplarınc~cemaat-i Ehl-i sünnet" 
olarak adlandırılan Birllvl cemaati tasav
vuf ağırlıklı bir harekettir. Ahmed Rıza 
Han Birilvi'nin kişiliği etrafında XIX. yüz
yılın son çeyreğinde oluşmaya başlayan 
hareketin fiilen doğuşu 1904 (veya ı 903) 
yılında bu alimin kendisi. kardeşi Hasan 
Rıza, oğlu Hamld Rıza ve talebesi Zafe
rüddin Sihar! tarafından Ray Bir111'de 
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(Rai Bareilly) kurulan ve daha çok Medre
se-i Ehl-i Sünnet ve Cemaat diye anılan 
Darülulum-i Manzarü'I-İslam ile gerçek
leşmiştir. Manzarü'I-İslam ekolün eğitim 
öğretim, araştırma ve tebliğ faaliyetleri
nin merkezi olmuştur. Darülulum-i Nu'
maniyye (Lahor 1887), Medrese-i Hane
fiyye (Patna 1900), Camia-yi Nalmiyye 
(Muradabad 1920), Darülulfim-i Hizbü'I
Ahnat (Lahor 1924) , DarüluiCım-i Maz
harü'I-İslam (Binli 1937) ve Camia-yi Ara
biyye-i İslamiyye (NagpOr ı 940) ekolün 
öğretim ve araştırma hizmeti veren di
ğer önemli kurumlarıdır. 

Bir1lv1 ekolünün ilk aylık ilmi dergisi 
1898 tarihli Tu]J.fe-i lfanefiyye'dir. Hü
seyin Rıza 1920'de aylık er-Rıza dergi
sini çıkarmıştır. Günümüzde Birllvller'in 
İslam araştırmaları yapan kurumları ağır
lıklı olarak Pakistan'da ve Avrupa ülke
lerinde faaliyet gösterdiği için ilmi araş
tırma merkezleriyle ilmi dergileri de bu
ralarda bulunmaktadır. Bir1lv1ler'in te
lif bakımından en verimli şahsiyeti, 1 000'
den fazla kitap ve risale kaleme almış 
olan ekolün kurucusu Rıza Han'dır ( UDMi, 
X, 282) . İslami ilimierin yanında bir kısmı 
teknik konularla ilgili olan bu eserler ara
sında kendi fetvaları ile (bk. FETAVA-yı 

RIZVİYYE) 1911 yılında hazırladığı Ken
zü'l-iman if tercümeti'l-Kur'an adlı 
Kur'an mealinin ayrı bir yeri vardır. 

Hint alt kıtasındaki İslam araştırmala
rına önemli katkılar sağlayan diğer bir ku
rum Nedvetü'I-ulema'dır. Temeli 1892'
de KanpCır'da atılan Nedvetü'l-ulema'nın 
kuruluşunda yer alamayan Şibl1 Nu'manl 
ilk olarak 1894 yılında yapılan yıllık toplan
tıya katılarak hareketin gelecekteki çiz
gisinin belirlenmesinde büyük rol oynadı . 

Kasım 1898'de Leknev'de açılan Darülu
lfim-i Nedvetü'l-ulema programında Kur
'an - ı Kerim ve Arap dili ve edebiyatı öğ-
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retimi özel bir ağırlığa sahiptir. Nedvetü'l
ulema. kuruluşunun ardından Hindistan 
alt kıtasının diğer bölgelerinde teşkilat
lanmaya büyükönem verdi; birçokyerde 
aynı programa göre eğitim yapan med
rese ve okullar açtı. Nedvetü'l -ulema'nın 

ilk dergisi 1904 yılında aylık olarak başla
yan ve bazı kopukluklarla birlikte 1942 yı
lına kadar devam eden Urduca en-Ned
ve'dir. 1957'de ise Meclis-i Tahkikat ü 
Neşriyyat-ı İslam (Academy of lslamic Rese
arch and Publications 1 ei-Mecmau'l- islami el
ilmi) adıyla bir merkez kurdu. Nedvetü'l
ulema ekolü alimlerince tesis edilen en 
önemli araştırma kurumu, 1914yılında 
A'zamgarh'ta açılan Darülmusannifin Şib-
11 Akademi olup siyer. İslam tarihi, kültür 
tarihi, felsefe , tasawuf gibi ilim dalların
da yüzü aşkın Urduca. Arapça. Farsça te
lif ve tercüme eser yayımıarnıştır (bk. 
NEDVETÜ'l-ULEMA). 

Nedvetü'l-ulema çizgisine yakın diğer 
bir kuruluş Medresetü'l-ıslah'tır. 1906 yı
lında ortaya çıkan Encümen-i lslahi'l-müs
limln tarafından 1908'de Medresetü'l-ıs

lahi'l-müslimln adıyla A'zamgarh'a bağlı 
Saray-ı Mlr'de kurulmuş, 1909'da bugün
kü adını almıştır. Medrese 1936-1939 yıl

ları arasında el-IşlaJ:ı adıyla aylık ilmi bir 
dergi çıkarmıştır. Aligarh İslam Üniversi
tesi hocalarının 1984'te hizmete açtıkları 
İdare-i Ulumü'l-Kur'an, Medresetü'l-lslah 
mezunlarının kurdukları bir müessesedir 
ve 1985'ten bu yana Mecelle-i 'Ulr1mü '1-
Kur'an adıyla ilmi bir dergi çıkarmakta
dır (ayrıca bk. MEDRESETÜ'l-ISIAH). 

Klasik medreseler tarzında yapılanan 
kurumlardan biri de Muhammed Enve- . 
rullah Han Ömer! (Fazilet Ceng Bahadır) ta
rafından 1874 yılında HaydarabM'da ku
rulan Camia Nizamiyye'dir. Burada İsla
mi ilimierin yanında müsbet bilimler de 
okutulmaktadır. Muhammed Hamldul-

lah gibi birçok ilim adamı bu müessese
de yetişmiştir. Zengin bir kütüphaneye 
sahip olan kurumun Meclisü işaati'l-ulum 
adlı birimi 1987 yılına kadar aralarında 
Muhammed Enverullah Han Örneri'nin 
Makiisıdü'l-İslam ve Ha]fi]fatü'l-fı]fh'ı 
ile Ne~rü 'I-mercan ii resmi'I-Kur'an 'ın 
da bulunduğu doksan altı kitap neşret
miştir. 

İçlerinde Muhammed Hamldullah'ın da 
yer aldığı bir grup Camia Nizamiyye ho
cası 1929 yılında, hadis ve Hanefi fıkhı ali
mi Ebü'l-Vefa Kandehar!'nin önderliğin
de Haydarabad-Dekken'de Meclis-i ihyaü'l
maarifi'n-Nu'maniyye adıyla bir müesse
se kurmuştur. Hanefi alimlerinin eserle
rini neşretmek için kurulan müessesede 
çalışanlar dünyadaki birçok kütüphaneyi 
tarayarak kıymetli yazmaları tesbit edip 
yayımladılar. Burada neşredilen eserler 
arasında Ebu Hanife'nin el-'Alim ve'l
müte'allim'i; İmam Muhammed'in el
Cami'u'l-kebir, en-Nüket, Kitabü'l
lfücce ve es-Siyerü's-şag"ir'i; Ebu Yu
suf'un Kitdbü 'I-Aşar, Kitdbü İl;] tilali 
Ebi lfani/e ve İbni Ebi Leyla, Kitabü'r
Red 'a]{ı Siyeri'l-Evza'i'si; Serahsl'nin 
el-UşCıl'ü ve Tahavi'nin el-Mul;]taşar'ı da 
bulunmaktadır. 

Modern Hindistan tarihinin en etkili 
Batı tipi eğitim öğretim faaliyeti olan Ali
garh hareketi. Seyyid Ahmed Han 'ın 1863 
yılında Gazlpur'da Translation Society'yi 
kurmasıyla başlar. İlml dergiler yayımla
yan dernek. 24 Mayıs 1875 tarihinde Ali
garh'ta modern tarzda eğitim veren Mo
hammadan Anglo -Oriental High School'u 
(Medresetü'l-uiOm) kurdu. Daha çokAiigarh 
Koleji diye anılan kurum. 1920'de Aligarh 
Muslim University adıyla müstakil üniver
site statüsüne kavuşturuldu. Aligarh İs
lam Üniversitesi'nde doğrudan İslam araş
tırmalarının yapıldığı bölümler bağımsız 
Hindistan Devleti'nin kurulmasından son
ra açılmıştır. İslam ilahiyatı Fakültesi (Fac
ulty of lslamic Theology; sonradan Fac
ulty of Sunni Theology ve Faculty of Shia 
Theology adlarıyla ikiye bölünmüştür). 
Arapça. Farsça. Urduca ve tarih bölüm
leri Centre of West Asian Studies ve In
stitute of lslamic Studies üniversitenin 
İslam araştırmalarıyla ilgili birimleridir. 
Bunlardan Institute of lslamic Studies, 
eğitim öğretim ve araştırma hizmetleri 
vermek amacıyla 1954 yılında kuruldu. 
Kurum bünyesinde 1958'de All lndia ls
lamic Studies Conference adlı bir teşkilat 
oluşturuldu. Teşkilatın hedefi, ilim adam
ları arasında modern ilmi araştırma usul
lerini yaygınlaştırarak daha kaliteli çalış-
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malar yapılmasına yardımcı olmaktır (ay
rıca bk. ALİGARH). 

Institute of Islamic Studies Mecelle-i 
'UJCım-i İslamiyye (Urduca. ı 960) ve 
Bulletin ot Institute of Islamic Studies 
(ı 960) adlarında iki, üniversite rektör
lüğü de Fikr u Na?-ar ve Teh?;ibü'l-a{t 
ld]f (Urduca. ı 982) ile Mecelletü'l-Mec
ma'i'l-'ilmiyyi'l-Hindi (ı 976) adlarında 
üç ilmi dergi çıkarmaktadır. Teh?;ibü'l
a{tla]f, Seyyid Ahmed Han'ın aynı adla çı
kardığı derginin devamı niteliğinde olup 
daha çok islamı' eğitim. İslam ve bilim, 
İslam ve Hindistan müslümanları konu
larında makaleler içermektedir. ilahiyat 
Fakültesi'nin çıkardığı Urdu ca Mecelle-i 
'Ulr1mi'd-din'de İslamiyet ve diğer din
lerle ilgili ilmi makaleler yer almaktadır. 
Kampüsün içerisinde bulunan Mevlana 
AzM Kütüphanesi'nde 500.000'den fazla 
eser mevcuttur (ı 866 yılında Lytton Li

brary adıyla kurulmuştur). Kütüphanede 
başta Arapça. Farsça ve Urduca olmak 
üzere çeşitli dillerde 14.000 yazma eserin 
yanı sıra minyatür. şahsi evrak vb. arşiv
ler de muhafaza edilmektedir. 

Modern dönemde kurulan önemli eği
tim müesseselerinden biri de Camia Mil
liyye İslamiyye'dir. 29 Ekim 1920'de Na
tional Muslim University adıyla kuruluşu 
gerçekleştirilen üniversite 1 925 yılında 
Aligarh'tan Delhi 'ye intikal etti. Kurum 
1936-1947 arasında Camia Nagar deni
len yerdeki kampüsüne taşındı. Eğitim 
dili Urduca, Arapça ve Farsça seçmeli olup 
bütün aşamalarda din öğrenimi mecbu
ridir. Üniversitede lisans ve lisans üstü is
lami eğitim verilmekte, Meclis-i Dlniyyat 
adlı birim zaman zaman seminer ve kon
feranslar düzenlerken Ocak 1923'ten bu 
yana da aylık Camia dergisinde İslami 
ilimler alanında makaleler yayımlanmak
tadır. Camia Milliyye İslamiyye'nin merkez 
kütüphanesinde (Zakir Hüseyin Kütüpha
nesi) İ slami ilimlerle ilgili 170.000'in üs
tünde eser mevcuttur. Üniversitede 1970 
yılında Dr. Zakir Husain Institute of lsla
mic Studies kuruldu. Enstitünün hedefi 
çeşitli İslami ilimlerde nitelikli eser yaz
dırmak ve yayımlamaktır. Daha önce Is
lam and Modern Age Society adlı bir ku
ruluş tarafından çıkarılan Islam and Mo
dern Age ve İslam aôr Asr-ı Cedid (Ur
duca) adlı dergilerin yayımı sonradan bu 
enstitü tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Gerek müfredat ve öğretim dili gerek
se hoca kadrosu bakımından Hindistan 
alt kıtasının en önemli ilim merkezlerin
den biri 1917 yılında Haydarabad'da ku-
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rulan ei-Camiatü'I-Osmani,Yye'dir. Darü
lulüm ile ( 1853) Nizarn College'a ( 1887) 

dayanan üniversitede dini, içtimal ve tek
nik dallarda Urduca öğretim yapı lması 

planlanmıştır. Üniversiteye bağlı kuruluş
lardan biri de Dairetü 'l-maarifı'I-Osmaniy

ye'dir (Darü'l-matbGat eş-Şarkıyye 1 Os
mania Oriental Publication Bureau) . Bu 
müessese 1888 yılında dini, beşeri ve 
müsbet ilimlerdeki nadir yazmaları ya
yımlamak üzere kurulmuştur. Bunun 
için dünyanın çeşitli kütüphaneterindeki 
önemli eserlerin mikrofilmleri alınmış ve 
sırasıyla neşirleri yapılmıştır (bk. DAiRE· 

TÜ ' l ·MMRİFİ ' l·OSMANiYYE). 

ei-Camiatü'I-Osmaniyye'deki İslam araş
tır.maları 1947'ye kadar İslam İlahiyatı Fa
kültesi'nde, 1966 yılından itibaren de eği

tim ve araştırma hizmetleri veren müsta
kil İslam Araştırmaları Bölümü'nde (De
partment of lslamic Studies) yürütülmüş
tür. Faculty of Arts'a bağlı olan bu kuru
luş Arapça ve Farsça bölümleriyle ortak 
hareket etmektedir. ei-Camiatü'I-Osma
niyye'nin, matbu eserlerin yanında 3000'i 
İslami ilimlerle ilgili 6351 yazma eserin 
yer aldığı geniş bir kütüphanesi vardır 
(b k. el·CAMiATÜ'l·OSMANiYYE) . 

Hindistan'da bağımsızlıksonrası kuru
lan en büyük İslam araştırmaları merke
zi lndian Institute of lslamic Studies'tir. 
1964 yılında 1\ığlukabact'da (Yeni Delhi) 
kurulan enstitü yapılanması itibariyle üni
versite sistemine sahiptir ve din, felsefe 
ve bilim, mukayeseli din araştırmaları, İs
lam ekonomisi, hukuk 1 fıkıh, İslami eği
tim. dil ve edebiyat, İslam tarihi bölüm
lerinde araştırmacılığın yanı sıra eğitim 
öğretim hizmeti de vermektedir. Enstitü, 
Hemderd Üniversitesi'nin kurulmasıyla 
müstakil statüsünü kaybederek bu üni-

Hamdard Foundation·a bağlı olarak 1964 yı lında kurulan 
Ind ian Institute of ıslamic Studies'in yeni binası- Yeni Del hi 1 
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versiteye bağlanmıştır ( 1989) Enstitü
nün bölümlerinden hukuk alanında araş
tırmalar yapan Department of lslamic 
and Comparative Law, 1995 yılında yeni 
kurulan yüksek lisans ve doktora çalışma

sı yaptırabitecek kapasitedeki daha ge
niş kapsamlı Centre for Advanced Socio
Legal Studies adlı merkeze katılmıştır. 
Enstitünün genel anlamda İslami ilimler
le ilgili akademik dergisi Studies in Is
lam 1964 yılından bu yana yayımlanmak
tadır. Enstitünün 4000 cilt yazma kitabı 
ve Hindistan'ın çeşitli kütüphaneterindeki 
1 000 yazmanın mikrofilmi bulunmakta
dır (bk. HAMDARD FOUNDATION) . Harn
dard Foundation'a bağlı olarak hizmet 
veren diğer bir kuruluş, İslam eğitimiyle 
ilgili araştırmalar yapan Hamdard Edu
cation Society'dir. Şubat 1981 'de kuru
lan bu müessesenin aynı yılda yaptırdı
ğı iki ayrı anket ve araştırmanın sonuçla
rı kitap halinde yayımlanmıştır (New Del
hi 1983). 

Hindistan'da medrese ve üniversiteler
den başka kişi ve derneklerin kurduğu İs
lami araştırma yapan müstakil enstitüler 
de bulunmaktadır. Bu merkezlerden ls
lamic Research Association, lll. Ağa Han 
Sultan Muhammed Şah'ın himayesinde 
Hindistan'ın önde gelen ilim adamların
danAsaf Ali Asgar Feyzl ve Rus araştır
macısı W. ıvanow tarafından 1933 yılında 
Bombay'da kurulmuştur. İslam kültür ve 
medeniyetini konu edinmekle birlikte fa
aliyete geçmesinden bir süre sonra ağır
lıklı biçimde İsmailiyye mezhebine yö
nelen ve adını 1946'da lsmaili Society of 
Bombay olarak değiştiren merkez 1963'e 
kadar, aralarında Kadi Nu'man'ın Feyzlta
rafından yayıma hazırlanan De'fı'imü'l

İslfım ' ının da bulunduğu (l-11 , Kahire 
ı 95 1-1961) otuz civarında ilmi eser neş
retmiştir. Kuruluşun Islamic Research 
Association ( 1948) ad ıylayayım lanan 

dergisi artık çıkmamaktadır. 

XX. yüzyılda bir ilim ve kültür merkezi 
haline gelen Haydarabad'da, Hindistan ile 
Ortadoğu arasındaki dini- kültürel bağları 
araştırmak için 1955'te kurulan The In
stitute of In do- Middle East Cultural Stu
dies bugüne kadar elliden fazla eser neş
retmiştir. Seyyid Abdüllatlf'in Bases of 
Islamic Culture ve An Outline of the 
Cultural History of India (Delhi 1959), 

M. Hamldullah'ın Foreign Relations of 
the Prophet Muhammad with the 
Countries of Middle-East, India, Turk
istan and China ete. (Haydarabad 1985) 

adlı çalışmaları enstitünün dikkate değer 
yayımlarındandır. Camia Milliyye İslamiy-

ye'nin hocalarından Abid Hüseyin ile ar
kadaşlarının İslam'ın Batı'ya, Batı'nın is
lam ülkelerine ve İslam düşüncesine olan 
tesirleri hakkında çalışmalar yapmak üze
re 1967'de Delhi'de kurdukları Islam and 
Modern Age Society 1969 yılından bu ya
na İslô.m aôr Asr-ı Cedid(Urduca) ve Is
lam and Modern Age adlarıyla iki dergi 
çıkarmaktadır. Hindistan'ın son dönem 
yazarlarından Vahldüddin Han 'ın Delhi'
de açtığı ei-Merkezü'I-İslaml de ( 1970) ço
ğu Vahldüddin Han'a ait olmak üzere çe
şitli dillerde 1 00 kadar kitap yayımlam ış
tır. Bunlardan The Encyclopaedia of the 
Qur'an ( 1994) resim, harita ve çizimler
le zenginleştirilmiş ciddi bir çalışmadır. 

Merkezin ayrıca İngilizce, Urduca ve Hint
çe basılan Al-Risala adlı bir dergisi bu
lunmaktadır. 

Haydarabad'daki Saldiyye Kütüphane
si idaresi 1971 yılında , kütüphanedeki kıy
metli yazmaları neşretmek üzere Saidiya 
Research Institute adlı bir enstitü kur
muştur. Saldiyye Kütüphanesi'nde birço
ğu Müftü Muhammed Said ve ailesine 
ait İslami ilimlerle ilgili 3141 yazma eser 
vardır. Kütüphanedeki Arapça yazmaların 
katalogu A Catalogue of Arabic Man
useripts adıyla 1968'de neşredilmiştir. 

Günümüz müslümanlarıyla ilgili araş
tırmalar yapmak üzere 1986 yılında Del
hi'de kurulan Institute of Objective Stu
dies, Hindistan'daki ciddi araştırma ku
rumlarından biri olup ilmi toplantılar dü
zenlemekte ve eser neşretmektedir. Ens
titünün Journal of Objective Studies 
( 1989) ve Religion and Law Review 
( 1992) adlı altı ayda bir çıkan iki dergisi 
vardır. Daha çok İslam hukukuyla ilgili ça
lışmalar yapmak için faaliyet gösteren ku
rumlardan biri de The lslamic Fiqh Acad
emy of lndia'dır. Akademi, Kadı Mücahi
dü'I-İslam Kasımi tarafından Merkezü'l
bahsi'l -ilml adıyla 1987 yılının başlarında 
Sihar'da kurulmuş. 1989'da şimdiki ismi
ni almıştır; kuruluşundan bu yana üç ay
da bir çıkarılan Bal:ı§ u Na?ar adlı ilmi bir 
dergiye sahipt ir. Akademinin 1992yılı so
nuna kadar düzenlediği ilmi toplantılar
da bankacılık, şirketler hukuku, faiz ve 
doğum kontrolü gibi yeni problemler tar
tışılmıştır. 

Hindistan'da bunlardan başka İslam 
araştırmalarına katkıları daha dar çerçe
vede olan Encümen-i Terakki-i Urdu (Del
hi). The Iran Society (Kalküta). Abul Ka
lam Azad Oriental Research Institute 
(Haydarabad). Abul Kalarn Azad lslamic 
Awakening Centre (Delhi), lndo - Arab 



Culture Association (Kalküta), lndia and 
Islam Research Council (Delhi) ve İngiliz 
mühtedi Muhammed Marmaduke Wil
liam Pickthall tarafından Haydadabact Ni
zam ı Mir Osman Ali Han'ın desteğiyle 
1927 yılında kurulan lslamic Culture Bo
ard (Haydarabad) gibi müesseseler de 
bulunmaktadır. Islamic Culture Board ay
nı yıl Islamic Culture dergisini (yayımı 
devam etmektedir) çıkarmaya başlamış
tır. Aligarh'ta 1982 yılından beri TaJ:ı
l)il~at-i İs1dmi adlı ilmi dergiyi çıkaran 
İdare-i Tahkık ü Tasnif-i İslami , Haydara
bad'daki lslamic Centre for lndian Minor
ities Studies ve Islamic Law Academy, 
Patna'daki Institute of Post - Graduate 
Studies and Research in Arabic and Per
sian. Srirangapatnam'daki (Karnataka) Tlp
pu Sultan Research Academy ve MeysGr'
daki Oriental Research Institute de bu tür 
kuruluşlardandır. 

Hindistan alt kıtasındaki İslami araştır
malara Şii düşüncesinin katkıları da önem
lidir. Daha çok Leknev ve Bombay bölge
sinde yoğunlaşan Şiiler'in klasik ve mo
dern tarzda birçok eğitim ve araştırma 
merkezi bulunmaktadır. 1890 yılında Sey
yid Nazım tarafından Leknev'de kurulan 
Camia Nazımiyye, ilkokuldan lisans üstü
ne kadar eğitim veren bir müessese olup 
sadece İsnaaşeriyye'ye mensup talebele
ri kabul etmektedir; ayrıca büyük bir kü
tüphanesi vardır. 1892'de Leknev'de ku
rulan Sultanü'I-medaris, Varanasi'deki 
Jawadiya Arabic College ve Camia ima
miyye, Leknev'deki Shia Arabic College 
ve Medresetü'I-vaizin ( 1919). Feyzabad'
daki Vathiqa Ar abi c College ve Mirat'taki 
Camia Mansabiyye de (1878) benzer bir 
eğitim programına sahiptir. Bunlardan 
Medresetü'I-vaizin sadece lisans üstü 
eğitim vermekte ve isteklileri tebliğ gö
revine hazırlamaktadır. Kendisine ait mat
baada çok sayıda kitap basıp yayımiayan 
medrese biri el-Va':? (Urduca) adlı aylık, 
diğeri Muslim Review adlı on beş gün
lük iki dergi çıkarmaktadır. 

Müsta'Ii ismaililer'den olan DavGdi Boh
ra cemaatinin kırk üçüncü daisi Abd-i Ali 
Seyfeddin tarafından 1813 yılında Su ret'
te kurulan el-Camiatü's-Seyfiyye, mezun
larını birçok üniversitenin kabul ettiği 
önemli bir eğitim ve araştırma kurumu
dur. Arapça ve İngilizce eğitim veren ku
rumda dini ilimierin yanında müsbet ve 
sosyal ilimler de okutulmaktadır. 1970'
Ierde Bombay'da Academy of Islami c and 
Arabic Learning adlı bir araştırma mer
kezi açan bu cemaatin en geniş kapsamlı 
araştırma kurumu ise Asghar Ali Engi-

neer tarafından Bombay'da kurulan In
stitute of lslamic Studies'dir. Enstitü is
lami ilimlerle ilgili çalışmalarından ve neş
rettiği eserlerden başka Islamic Pers
pectives adlı bir dergi yayımlamaktadır. 

Hindistan'daki İngiliz hakimiyeti döne
minde yaygınlaşan misyonerlik faaliyetle
rine karşı müslümanların önlem almaya 
yönelik gayretleri artmış ve misyonerler
le yapılan münazaralar neticesinde geniş 
bir literatür oluşmuştur. Bu faaliyetlerde 
Hindistan'ın çeşitli bölgelerinde kurulan 
Asiatic Society of Bengal (Kalküta I 784), 

Asiatic Society of Bombay ( Bombay Lit
erary Society, 1804), Madras Literary So
ciety ( 181 2), The Mythic Society of Ban
galore ( 1909) ve The Sihar Research So
ciety ( Ba n ki pG r 191 5) adlı derneklerin 
katkıları büyüktür. The Royal Asiatic So
ciety of Great Britain and lreland (Londra 
1823). bu dernekleri kendi çatısı altında 
toplayarak daha etkin duruma getirmiş
tir. Hıristiyan misyonerler tarafından La
hor' da kurulan Henry Martyn Institute of 
Islamic Studies ise bölgede ağırlıklı ola
rak İslami ilimlerle ilgilenen bir kurum
dur. Enstitü, Metodist kilisesinden Mur
ray T. Titus'un önderliğinde, 1806-181 O 
yılları arasında Hindistan'da misyonerlik 
yapan papaz Henry Martyn adına 1930 
yılında açılan Henry Martyn School of Is
lamic Studies'in devamı mahiyetindedir. 
Bu okul misyonerleri İslam hakkında bil
gilendirmek, hıristiyanlaştırma faaliyeti
ni yürütmek ve Hıristiyanlığa yeni giren
leri eğitmek için kurulmuştu. 1960 yılında 
enstitü haline getirilen okulun Landour 
(Mussoire), Aligarh, CebelpOr ve Leknev'
de şubeleri açıldı; 1971 'de merkezi Hay
darabad'a taşındı. Çeşitli kademelerde 
kursların verildiği enstitüde ayrıca ilmi 
toplantı ve konferanslar düzenlenmek
tedir. Enstitünün 1971 yılına kadar Al
Basheer adıyla çıkan İngilizce dergisi kı
sa bir duraklamadan sonra 1972'de Al
Basheer: A Bulletin of Christian Insti
tutes of Islamic Studies, 1978'de BuJ
Ietin of Christian Institutes of Islamic 
Studies ve 1985'ten bu yana The Bulle
Un of the Henry Martyn Institute of Is
lami c Studies adıyla yayımını sürdür
mektedir. Enstitünün Urdu ca süreli yayı
nı üç ayda bir çıkan H uma dergisidir. 

Misyonerlik faaliyetlerinde bulunan Ba
reilly Theological Seminary'e bağlı olarak 
bir İslam araştırmaları bölümü açılması 
konusu, hıristiyan misyoner ve ilim adam
ları için düzenlenen Leknev ( 191 ı ) ve Ku
düs ( 1924) konferanslarında dile getiril
di ve 1926 yılında açılan bölüm ün hedefi 
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Henry Martyn Institute of Islamic Stu
dies ile paralellik arzediyordu. Kilisenin 
kontrolünde ve ağırlıklı biçimde dinler 
arası diyalog çalışmalarını yürütmek üze
re 1979 yılında lslamic Studies Associa
tion of Del hi ve 1984'te lslamic Studies 
Assodation of Bangalore açılmıştır. 

1857'de kurulan Kalküta Üniversitesi'
nin Arabic and Persian ve Islami c History 
and Culture adlı bölümlerinde İslami ilim
Ierle ilgili ciddi çalışmalar yürütülmekte 
ve ilmi dergiler çıkarılmaktadır. Muham
med İshak'ın India's Contribu tion to 
Hadith Literature (Dacca 1955) ve Mu
hammed Zübeyr Sıddiki'ninHadith Lite
rature: Its Origin, Development, Spe
cial Features and Criticism (Calcutta 
ı 961 ) adlı çalışmaları üniversitede yapı
Ian nitelikli araştırmalardandır. Bombay 
Üniversitesi'nde Fars Dili ve Edebiyatı Bö
lümü güçlüdür. Bölümde bu alanın önde 
gelen simalarının biyografileri üzerinde 
durulmuş ve ciddi eserler neşredilmiştir. 
Üniversiteye bağlı olarak 1947'de kurulan 
Anjuman-e Islam Urdu Research Institu
te, Urdu dilinde ya;z:ılan İslami eserlerle 
ilgili çalışmalar yapmakta, Neva-i Ed eb 
adıyla bir de dergi çıkarmaktadır. Bom
bay Üniversitesi Kütüphanesi'nin İslami 
ilimlerle ilgili Arapça. Farsça ve Urduca 
eserlerden oluşan geniş bir yazma eser 
koleksiyonu vardır. Kütüphanede bulunan 
iki ayrı koleksiyonun Serfiraz tarafından 
hazırlanan katalogları 1935, ismailiyye'ye 
dair 200 yazmalık Feyzi koleksiyonunun 
Muiz Gorivala tarafından hazırlanan ka
talogu da 1965 yılında basılmıştır. Hindis
tan'ın köklü üniversitelerinden biri de 
Madras Üniversitesi'dir. Bu üniversiteye 
bağlı Faculty of Oriental Learning, De
partment of Arabic, Persian and Urdu ve 
Oriental Research Institute adlı birimleri 
dini, tasavvufi ve edebi pek çok eser ya
yımlamıştır. Celaleddin ed-Devvani'nin 
Muhammed Abdülhak tarafından hazır
lanan Şevakilü '1-J:ıur ti şerJ:ıi H eyaki
li'n-nur adlı eseri üniversite yayınları ara
sında çıkmıştır ( 1953). Buraya bağlı çok 
sayıdaki kolejden bir kısmı İslami eğitim 
vermektedir. Merkezi kütüphaneden baş
ka ülkenin en geniş yazma koleksiyonla
rından birine sahip olan ve çok sayıda 
Arapça, Farsça eser neşreden (Abidi, s. 55) 

The Government Oriental Manuscripts 
Library de bu üniversiteye bağlıdır. Delhi 
Üniversitesi'ne bağlı Department of Ara
bic and Persian'da dil ve edebiyattan baş
ka İslami ilimlerle ve Arapça. Farsça ya
zılmış eserlerle ilgili çalışmalar da yapıl
maktadır. Üniversitenin kütüphanesinde 
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2000'den fazlası Sanskritçe, Hintçe, Arap
ça. Farsça. Urduca ve Türkçe yazmalar
dan oluşan 200.000'i aşkın kitap ve çok 
sayıda dergi bulunmaktadır. 

Hint alt kıtasında çeşitli eğitim ve 
araştırma kurumlarına bağlı olarak hiz
met verenlerden başka bir de müstakil 
kütüphaneler vardır. Newab Feyzullah 
Han'ın 1794 yılında yaptığı bağışla kuru
lan RampOr Rıza Kütüphanesi bunlardan 
biridir. Başlangıçta Toşhane Kütüphane
si'nin bir bölümünü teşkil eden kurum, 
185 1'den sonra Kütübhane-i DarQr Riya
set-i RampOr adıyla müstakil hale geldi; 
daha sonra da Kütübhane-i Ulum-i Dlniy
ye ismiyle yeniden düzenlenerek kendi 
özel binasına taşındı ( 1891 ). 1902'deArap
ça ve 1928'de Farsça yazmalar katalogla
rı basılan kütüphane Newab Rıza Ali Han 
zamanında ( 1930-1966) bugünkü adını 
aldı ve 1994 yılında Riza Library Jo.urnal 
adıyla bir dergi çıkarmaya başladı. Ülke
nin mevcut en eski kütüphanesi sayılan 
RampOr Rıza Kütüphanesi'nde 6000'i 
Arapça. 6000'i farsça ve 1700'ü Urduca 
olmak üzere çeşitli dillerde toplam 15.000 
yazma eserle 300 civarında minyatür ve 
resim bulunmaktadır. Kütüphanenin neş
riyat birimi yirmi kadar yazma ile beş cilt 
tutan katalogları yayımiarnıştır (bazı de
ğerli yazmalar için bk. Desai, s. 97-99). 

Gucerat bölgesinin önemli ilim merkez
lerinden AhmedabM'da XVIII. yüzyıl sQ
filerinden Pir Muhammed Şah'ın dergiı
hında ondan kalan kitaplar üzerine kuru
lan Hazret-i Pir Muhammed Şah Dergah 
Kütüphanesi sonraki yıllarda yapılan ba
ğışlarla çok genişlemiş ve çoğu islami 
ilimlerle ilgili 2000 kadar yazma eseri ba
rındırır hale gelmiştir. Kuruluşu 1828 yılı
na kadar giden Patna'daki Khuda Bakhsh 
OrientalPublic Library Hindistan'ın meş
hur kütüphanelerindendir. Hudabahş. 
idareyi üstlendiği 1876 yılında 1400 olan 
kitap sayısını 1891'de 4000'e çıkarmıştır. 
Halen Khuda Bakhsh Library Journal 
adlı bir dergi yayımiayan kütüphanede 
çoğu Arapça ve Farsça olan 18.000 yaz
ma, 148.000 matbu eser. 5000 dergi ve 
2000'in üzerinde orüinal resim ve minya
tür bulunmaktadır (bk. BANKİPÜR; HU
DABAHŞ) . 

1891 yılında Haydarabad' da kurulan 
Asafiya State Library 1960'ta State Cen
tral Library adını almıştır. Kütüphanede 
mevcut 200.000'i aşkın eserden 17.000'i 
yazma olup bunlardan 9000'i Farsça. 
6300'ü Arapça ve 1600'ü Urduca'dır. Bom
bay' da 1903 yılında kurulan Cami-Mescid 
Kütüphanesi'nde basılı eserlerden başka 
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daha çok medrese müfredatında olan ki
tapların yazmaları muhafaza edilmekte
dir. Kütüphanedeki 1200 yazmanın Ha
mldullah Nedvl tarafından hazırlanan ka
talogunu 1956 yılında Anjuman-i Islam 
Urdu Research Institute (Bombay)yayım
lamıştır. 1934'te RampOr'da kurulan Sa
ulat Public Library'de 2000yazma bulun
maktadır. Newab Mlr Yusuf Ali Han'ın 
(lll. Salar Ceng) topladığı kıymetli yazma 
eserler üzerine 1951 yılında kurulan Sa
lar Ceng Müzesi Kütüphanesi, 1 0.000 yaz
ma ve 50.000'i aşkın matbu eserle Hay
darabad'ın en önemli kütüphanelerinden
d ir. Yazmalar arasında yer alan 400 kadar 
kıymetli Kur'an nüshasından beşi meş
hur hattat Yaküt ei-Müsta'sıml'nin kale
minden çıkmıştır. 1961 yılında Tonk'da 
kurulan Rajastan Oriental Research In
stitute şehirdeki kütüphanenin de idare
sini üstlenmiştir. Aralarında 3000 kadar 
yazmanın da bulunduğu kitaplar genel
likle islam hukuku ve tefsirle ilgilidir. Şii 
ulemasından Mevlana Hamid Hüseyin ta
rafından Leknev'de kurulan Nasıriye Kü
tüphanesi'nde yaklaşık30.000 yazma ka
yıtlı dır ve bunlardan bir kısmı bizzat Ha
mid Hüseyin tarafından Kerbela vb. yer
lerdeki yazmalardan istinsah edilmiştir. 
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VII. HiNT- İSLAM SANATI 

Hint- islam sanatı. ihtişam ve zenginli
ği kadar İslam sanatının diğer çevrelerin
deki sanat anlayış ve zevklerinden göster
diği farklılıklarla da dikkat çeker. Bu du
rumun asıl sebebini, Hindistan'ın kendi 
mahalli .sanatı ile İslam sanatının birlikte 
gelişmesi teşkil etmekte, ayrıca bunda 
Hindistan'a giren İslam sanatının İran ve 
Orta Asya üzerinden gelmiş olmasının da 
katkısı bulunmaktadır. Arap sanatıyla 
doğrudan teması olmayan Hint-İslam sa
natı daha çok İran, Afganistan ve Orta 
Asya sanat çevreleriyle temas halindedir. 
İslam din ve sanatının Hindistan'a girme
sine vesile olan bu ülkelerin müslümanla
rı kendi yerli anane, zevk ve anlayışları
nı da birlikte getirmişlerdir. Hindistan'ın 
kökleri çok eskilere giden Hinduizm. Jai
nizm ve Budizm'den tesirler alan sanat 
anlayışı. kısmen pasif kısmen de aktif ola
rak Hint- islam sanatına katılırken İslami 
tesirler içinde kendini en güçlü biçimde 
hissettiren muhit ise İran olmuştur. 

İslam din ve kültürü Hindistan'a Xl. 
yüzyıldan itibaren Gazneli fetihleriyle gir
miş olmasına rağmen burada İslam mi
marisinin başlaması XII. yüzyılın sonları
nı bulmuş ve ilk önemli eserler. güçlü bir 
devlet olan Delhi Sultanlığı'nın birinci sü
lalesi (Memlük su ltan lar) döneminde ya
pılmıştır. Merkezleri Afganistan'da bulu
nan Gazneliler'in geniş Pencap ve Kuzey 
Hindistan topraklarına getirdikleri düşün
eeve görüşün daha sonra ortaya çıkan İs
lam sanat anlayışıyla yakın ilgisi vardır: 
İran ve Orta Asya tesirleri de ülkeye bu 
yolla girmiştir. Özellikle mimaride çoğu ya 
yok olmuş ya da çok harap durumda gü
nümüze gelebilmiş Gazneli camilerinin 
tesbit edilebilen planlarıyla Hint cami 
planları arasında çok yakın bir ilişki oldu
ğu görülmektedir. Buna benzer bir du
rum, Hindistan'da hakimiyet kuran hü
kümdar veya hanedanların köklerinin bu
lunduğu Orta Asya'daki çeşitli binalar için 
de geçı;ırlidir. 

Mimari. Hint- İslam sanatının en önem
li eserlerini meydana getirdiği saha hiç 
şüphesiz inimaridir. Minyatı;ir hariç diğer 
kollar yerli tesirler altında kalırken mima
ri, Hint ve İslam sanatının bütünleşmesi 
sonucu yeni ve değişik biçimde muhte
şem eserler vermiştir. Bu eserler içinde 
saray ve kalelerio özellikle mahalli sanat 
anlayışına sadık kalmasına karşılık Hindis
tan topraklarında İslam dininin gücünü 
sembolize eden cami ve diğer dini bina
ların daha muhafazakar bir tutumla in
şa edilmesi. Hindistan gibi dini inanç ve 
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bir muhit için tabiidir. Aynı zamanda bu 
durum İslamiyet ile diğer dinler arasında
ki mücadelenin de işaretidir. Hint-İslam 
mimarisi, genel özellikleri ve tarihi dö
nemlerle coğrafi bölgelerdeki farklı zevk 
ve sanat anlayışiarına göre gösterdiği de
ğişiklikler göz önünde tutularak üç ana 
evrede incelenebilir. 

a) Delhi Sultanlığı'nın Hakimiyetinde 
Gelişen Mimari ( 1206-1 5 26). Bu dönem 
mimarisi tarihi dönemlere bağlı olarak 
Muizzl Memlük sultanlar, Halac'iler, Tuğ
luklular, Seyyidler ve LCıdller tarafından 
temsil edilmiştir. Yoğun İran tesiri taşı
yan ve farklı eğilimlerine rağmen bir bü
tünlük arzeden bu sanat anlayışının en 
önemli eserleri başşehir Delhi ve çevre
sine dağılmış durumdadır. Bu binaların 
ilki, Hint camileri arasında müstesna bir 
yeri olan Delhi'deki Mescid-i Kuwetü'I-İs
lam'dır. Memlük hanedanının kurucusu 
Kutbüddin Aybeg'in henüz hükümdarlı
ğını ilan etmeden önce Muizzl Memlük 
sultanlar döneminde melik unvanıyla gö
rev yaptığı sırada yaptırdığı cami Hindis
tan'ın ilk büyük İslam binasıdır. İnşaatı 
1197'de tamamlanan eser 1199 ve daha 
sonraki tarihlerde yapılan ilavelerle de ge
nişletilmiştir. Merkezi bir dikdörtgen av
lu etrafında eski HindQ ve Jaina tapınak
larından devşirilen malzemeyle meydana 
getirilmiş bir revakla çevrilidir. Caminin 
yanında, özellikle İslam'ın Hindistan'daki 
zafer ve hakimiyetinin sembolü olarak 
yaptırılan Kutub Minar isimli abidevi mi
nare Kutbüddin Aybeg'in tanisi olduğu 
eserlerin en önemlisidir (bk. KUTUB Mİ

NAR) . 

Ecmlr'de 1 200-1206 yılları arasında ya
pılmış olan Ar hal- din- ka Chonpra Camii, 
Mescid-i Kuwetü'I-İslam'ı hatırlatan plan 
şemasıyla önemli bir örnektir. Delhi'deki 
1213 tarihli Sultan Garl ve yaklaşık olarak 
1 23S yı lı na t arihlenen İltutmış t ürbeleri, 
Muizzl M em lük sultanlar devri türbe mi
marisinin başlıca temsilcileridiL Değişik 
özellikleriyle Hint-İslam mimarisi için bü
yük önem taşıyan bu türbelerden Muiz
zl Memlük Hükümdan Şemseddin İltut
mış'a ait olanı , 1229 yılında M escid-i Kuv
vetü'I-İslam'da başlatılan ilave ve tadilat 
çalışmaları sırasında caminin kuzeybatı 
köşesine yapılmıştır. Kare planlı ve kabur
galı köşe kemerleriyle geçilen basık bir 
kubbeyle örtülü olan binanın üst kısmı 
bugün göçmüş durumdadır. Türbe, özel
likle içindeki kOfi yazılarla birleşen yoğun 
İran tesirindeki göz alıcı süslemeleriyle 
dikkat çekmektedir. Sultan Garl Türbesi. 
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