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MEDENI, Hüseyin Ahmed 
( ~..ı.. ..1.4» ı ,y.,-> ) 

(1879 -1957) 

Hintli alim ve siyasetçi. 
_j 

19Şewal 1296'da (6 Ekim 1879) Hindis
tan ' ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Ban
gar Meo kasabasında doğdu. DiyGbendl
ler arasında "şeyhülislam" unvanıyla meş
hurdur. Baba tarafından seyyid olan ec
dadı (Muhammed Miyan, s. 81), XV. yüz
yılın sonlarında Hindistan'a gelip Feyza
bad'a bağlı Tanda kasabasına yerleşmiş
tL Hüseyin Ahmed üç yaşında iken ailesi 
Bangar Meo'dan ayrılarak ata yurtları 
Tanda'ya göç etti. Hüseyin Ahmed, ilk eği
timini ilim ve tasawuf ehli bir zat olan ba
bası Seyyid Hablbullah'tan aldı. 1892'de 
DiyGbend DarüluiGmu'na gönderildi. Bu
rada başta Şeyhülhind Mahmud Hasan 
DiyGbendl, Ham Ahmed SeharenpGrl, Ha
blbürrahman Osman! ve Reşld Ahmed 
GengGhl olmak üzere pek çok hocadan 
ders okudu. Medrese programını tamam
lamadan 1899'da ailesiyle birlikte Medi
ne'ye hicret etti. Burada kütüphaneler
de kitap istinsah etmeye (Abdürreşld Er
şed. s. 464-465). ayrıcaMescid-i Nebevl'
de ve diğer camilerde ders vermeye baş
ladı. Mekke'de bulunan Çiştl şeyh i İmda
dullah Tehanevl'den tasawuf ve tarikat 
dersi aldı. Reşld Ahmed GengGhl kendi
sini Hindistan'a çağınnca Şubat 1901 'de 
oraya gitti. iki yıl seyrü sü!Gk eğitimi al
dıktan sonra Medine'ye döndü. 1908'de 
tekrar Hindistan'a giderek üç yıl DiyG
bend'de kaldı; Mahmud Hasan DiyGben
dl'den hadis dersleri aldı, bir süre de bu
rada ders verip Medine'ye geldi (I 9 I 2). 

Mahmud Hasan DiyGbendl, İ ngiliz yö
netimine karşı başlattığı mücadeleden 
dolayı ingiliz yönetiminin kendisini ele ge
çirmek istediğini haber alınca gizlice Hi
caz'a gitmiş ve eski öğrencisi Medeni ile 
buluşmuştu. Medeni burada DiyGbendl'
nin Osmanlı Devleti Harbiye Nazırı Enver 
ve Bahriye Nazırı Cemal paşalar la yaptığı 
görüşmeyi organize etti. Ancak ingiliz
ler'le birlikte hareket eden Mekke Emlri 
Şerif Hüseyin'in adamları tarafından ya
kalanarak hocası ve iki arkadaşıyla birlikte 
İngilizler ' e teslim edildi (Ekim 1916) İn
gilizler bunları Kahire'de sorgulayıp suç
lu bularak savaş esiri statüsüyle Malta'ya 
sürgüne gönderdi (21 Şubat 1917) . Me
deni, sürgün hayatının ardından Mahmud 
Hasan DiyGbendl ile beraber serbest bıra
kılınca ( 12 Mart 1920) bir İngiliz savaş ge
misiyle Bombay'a vardı (8 Haziran 1920). 

oradan DiyGbend'e geçti. Ebü'l-Kelam 
Azad'ın i steği üzerine bir süre Kalküta'
daki kolejde hocalık yaptı. Kurucularından 
olduğu Camia Milliyye İslamiyye'de dört 
yıl müderris olarak çalıştı. 1927 yılında 
DiyGbend DarülulGmu'na başmüderris se
çildi; ayrıca burada hadis ve tefsir ders
leri verdi. Yaklaşık otuz iki yıl kadar sür
dürdüğü bu görevleri sırasında çok sayı
da talebe yetiştirdi (Seyyid Mahbub Rizvl. 
ll, 2 I O) 

Medeni, ülkenin yabancı işgalinden kur
tarılması için Mahatma Gandi'nin öncü
lüğünü yaptığı lndian National Congress 
ile birlikte çalıştı, ingiliz karşıtı silahsız 
pasif direniş hareketine destek verdi. 
Hindistan Hilafet Hareketi'ne katılarak 
Karaçi'de yapılan kongrede (Temmuz 
1921 ). müslümanların İngiliz ordusunda 
görev almalarının ve onlara yardım et
melerinin islam'a aykırı olduğunu ilan 
eden sonuç bildirisini hazırlayanlar ara
sında yer aldı. Kasım 1921 'de, ülkedeki 
düzeni bozmaya kalkışma suçlamasıyla 
Muhammed Ali ve Şevket Ali kardeşlerle 
beraber iki yıl hapse mahkum edildi. ilmi 
çalışmalarının yanı sıra siyasi faaliyetleri
ne devam eden Medeni, Hindistan'ın ba
ğımsızlık mücadelesine katılmasından 
dolayı 1930, 1932 ve 1942'de çeşitli defa
lar tutuklandı. 1940'ta Cem'iyyet-i Ule
ma-yi Hind'in başkanlığına seçildikten 
sonra Hindistan'ın bütünlüğünü koru
ması ve bağımsızlığını kazanması konu
sunda faaliyetlerde bulundu. Başkanlığı 
19S7'ye kadar devam etti. 1947'de Hint 
alt kıtasının Hindistan ve Pakistan olarak 
ikiye ayrılmasının ardından Hindistan'da 
kaldı ve Hindistan Kongre Partisi komite 
üyeliğini devam ettirdi. Bölgede iki müs
takil devletin kurulması üzerine aktif si
yaseti bırakıp kendisini ilmi çalışmalara 
ve eğitime verdi. S Aralık 19S7'de vefat 
eden Medeni, DiyGbend'de Mahmud Ha
san Diyübendl ve Muhammed Kasım Na
nevtevl'nin yanına defnedildi. 

Ebü'I-Kelam Azad'ın ortaya attığı bir
Ieşik Hindistan milliyetçiliği teorisini 
geliştiren Medeni üm m et yerine kavim 
terimini esas alan siyasi tavrı tercih 
etmiştir. Ona göre Hz. Peygamber'in 
yahudilerle yaptığı Medine Antlaşma

sı Hindistan'daki birleşik Hint - müslü
man milliyetçiliğinin de dayanağını oluş
turur (Ziya-u I-Hasan Faruqi, s. I 03-1 04; 
Aziz Ahmed. s. 234-237). Medeni ve bazı 
Diyübend ulemas ı ile. Muhammed Ali 
Cinnah'ın başını çektiği müslümanların 

Hindular'dan ayrı bir devlet kurmala
rını savunan Muslim League Partisi ara-
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sında fikir ayrılıkları vardı. Milliyetçilik fik
rinin İslam'a aykırı olduğunu kabul eden 
ve bölgede iki kavim düşüncesini (Doc
trine ofTwo Nations) savunan Muhammed 
İkbal ile Medeni arasında bu konuda tar
tışmalar oldu ( 1937- I 938; bu tartışmaları 
ihtiva eden makale ve mektupları için bk. 
Hazret Talut, Na?ariyye-i J:(avmiyyet: 
Mevlana Hüseyin Af:ımed Şaf:ıib Medeni 
ve 'A llame İ/ı:bal, Lah or, ts.). 

Medeni'nin dini düşüncesinde tasawu
fun derin izleri vardır. Hem Tehanevl hem 
GengGhl'den Çiştiyye, Nakşibendiyye , Ka
diriyye ve Sühreverdiyye tarikatiarına ait 
dersler ve hilafet almıştır. Eserlerinde 
Muhyiddin İbnü'l-Arabl'yi savunmuş ve 
İbn Teymiyye'yi eleştirmiştir. Bir dönem
de Hindistan'da hayli etkin olan sünnet 
ve hadis muhaliflerine ve islami şiarları 
hafife alanlara karşı sert bir tavır ortaya 
koymuştur (Abdülhayel-Hasenl, Yili, 120). 
On yılı aşkın bir süre M escid-i Nebevl'de 
ders verdiği için İslam dünyasının her bir 
tarafından öğrencisi olmuş, Türkçe dahil 
çeşitli yabancı dilleri öğrenmiştir. 

Eserleri. 1. eş-Şihabü 'ş-şa~ıb 'ale'l
müsteri~i'l-ka~ib (DiyGbend 1907). Di
yübend ulemasının küfrüne fetva veren 
Rıza Han Birelvi'ye karşı yazılan ilk red
diyelerdendir. Z. MütteJ:ıide Kavmiyyet 
aôr İslam (Delhi 1938; Lahor 1975 [La
hor baskısında Muhammed ikbal'in Me
denl'ye karşı milliyetçilik hakkında yazdı
ğı yazılar da yer almaktadır]). Medeni'nin 
büyükyankılar uyandıran birleşik Hindis
tan milliyetçiliğiyle ilgili düşüncelerini 
içerir. 3. Muslim Lig Kiya he (l-ll, Del hi 
1945-46). Müellifın, Pakistan'ı kuran parti 
olan Muslim League hakkındaki düşün
celerinden oluşur. 4. Pakistan Kiya he 
(1-11, Delhi 1946) . S. Sefername-i Şey
]]u'l-Hind (Delhi 1946). Medenl'nin, Hi
caz'da Mahmud Hasan Diyübendl ve di
ğer arkadaşlarıyla birlikte İngilizler' e tes
lim edilmelerini ve daha sonraki drama
tik olayları anlattığı eseridir. 6. Mektıl

bat-i Şey]]u'l-İslam (nşr. Necmeddin Is
lahi, I-IV, A'zamgarh 1952; Diyubend 1963-
1966 [?J) 7. Na~ş-ılfayat (I-ll, DiyGbend. 
I 953- I 954; Karaçi, ts. [Ferzend-i Tevhldj; 
Karaçi, ts. [Darü' l -işaatj). Medeni'nin oto
biyografisidir. 8. Mevdudi DüstU.r aôr 
'AM'id kilfa~i~at(De hli 1956 [?]). Mev
düdl'ye karşı yaptığı eleştirilerden oluş
maktadır. 9. Muradabad Ceyl meyn 
Ders-i Kur 'an ki Sat Mecliseyn (Dehli 
ı 969). Seyyid Muhammed Miyan tarafın
dan baskıya hazırlanan eser, Medeni'nin 
1943 yılında Muradabad Hapishanesi'n
de iken okuttuğu Fatiha süresi tefsiridir. 
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1 o. MelfU?dt-ı Ijatret Medeni (Lahor 
ı 997). Medeni'nin ilmi ve siyasi yazılarıyla 
konuşmalarından oluşan bir derlemedir. 
11. Mi'rac Cismdni aôr Sayns u Felsefe 
(DiyGbend, ts. [Mektebe-iD!niyyeJ) Mi'ra
cın cismani oluşu hususunu ilim ve felse
fe ışığında ele almaktadır. 12. İsldm aôr 
Fariza-i Teblig (DiyGbend, ts. [Mektebe-i 
Dtniyye[). İslam'da iman ve tebliğ arasın
daki ilişki hakkındadır. Medeni'nin dini ve 
siyasi içerikli başka çalışmaları da vardır. 
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Arapça'da "şehir" anlamına gelen ve 
müdfın köküne dayanan medine ismin
den Osmanlı Türkçesi'nde türetilen me
deniyyet kelimesinin; kök itibariyle "yö-
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netmek" (es-siyase) ve "malik olmak" an
lamları da bulunan deyn (din) masdarıyla 
ilişkili olduğu da ileri sürülmüştür. Mede
ni (medeniyye) ve medini ise "şehre men
sup olan, şehirli" manasma gelmektedir 
(Lisanü'l-'Arab, "mdn", "dyn" md.leri). 
Medine'de nazil olmuş sOreler de "Me
deni" adını alır. Daha sonra medine keli
mesinden temeddün masdan türetile
rek "şehirli veya medeni hayat yaşamak" 
anlamında kullanılmıştır. Medeni ve me
deniyyenin terim olarak kullanılması bü
yük ölçüde tercüme faaliyetleri dönemi
ne rastlar. Bu çalışmalar esnasında Grek
çe'de "şehir ve şehir devleti" manasındaki 
polis kelimesi medine, "devlet ve yöne
tim" anlamına gelen, aynı zamanda Ef
latun'un diyaloglarından birinin adı olan 
politeia kelimesi "es-siyasetü'l-medeniy
ye" tabiriyle ifade edilmiştir. Bu bağlam
da medeni terimi hem sosyal hem siya
sal olma niteliğini ifade etmektedir. Nite
kim İslam düşünce literatüründe sık sık 
tekrarlanan insanın tabiatı itibariyle me
deni olduğu (medeniyyün bi't-tab') tanımla
ması Aristo'ya ait "siyasal canlı"yı (zoon
politikon) karşılamaktadır. Bu sebeple in
san türünü bir sosyopolitik canlı olarak in
celeyen yahut sosyopolitik varlık alanını 
araştıran felsefi disiplin "el-ilmü'l-mede
ni, ilmü's-siyase, ilmü's-siyaseti'l-mede
niyye" olarak anılır. Sonraları sosyopolitik 
durum veya yapıYı ifade etmek üzere um
ran kelimesi İslami terminolojiye girmiş. 
hem bedevilik hem medenilik thadarTiik, 
hadare) durumunu ifade edecek şekilde 

kullanılmıştır (aş. bk.). Batı dillerinde 
"medeniyet" karşılığı olan civilisation da 
Latince'de "şehirli" anlamına gelen civilis 
kelimesinden türetilmiştir. "Civilisation" 
teriminin modern Batı düşüncesi içinde 
kazandığı anlamları karşılamak üzere son 
devir Osmanlı Türkçesi'nde medeniyyet 
kelimesi kullanılmış. modern Arapça'da 
ise daha ziyade hadare yaygınlık kazan
mıştır. "Belli yasalara uyarak şehirde ya
şayan halk" manasındaki uygurdan tü
retilen uygarlık kelimesi de günümüz 
Türkçe'sinde medeniyet karşılığı olarak 
belli bir yaygınlığa sahiptir. Medeniyet 
teriminin düşünce tarihi boyunca kazan
dığı anlamların ortak noktası şehir haya
tının sosyal, siyasal, entelektüel, kurum
sal, teknik ve ekonomik alanlarda müm
kün kıldığı birikim, düzey ve fırsatları ifa
de ediyor olmasıdır. Bununla birlikte ke
lime çeşitli zihniyet dünyalarında farklı 
şekilde kavranmış ve tanımlanmıştır (aş . 

bk.). 

Klasik İslam felsefesinde medine, me
deni, medeniyye ve es-siyasetü'l-mede
niyye tabirleri arasındaki kavramsal iliş

kiyi temel bir felsefi disiplin çerçevesinde 
kuran düşünür Farabi'dir. Filozofun ha
reket noktası insanın tek başına karşıla

yamayacağı ihtiyaçlarını dayanışma, yar
dımlaşma ve iş bölümü çerçevesinde gi
dermesi ve kendi türüne özgü yetkinlik
lere ulaşması için toplumsal bir hayat (ic
tima') oluşturma zorunluluğudur. Şehir 
(medine), millet (ümmet) ve milletler top
luluğu (ma'mGre) tarzında örgütlenen top
lumlar insana has yetkinliklerin gerçek
leşmesini temin edecek yeterliliktedir. 
Şehirler birleşip milleti, milletler birleşip 
milletler topluluğunu teşkil eder. Köy, 
mahalle, sokak ve aile şeklindeki toplu
luklar, insan türü için gerekli iyilik ve yet
kinliklerin kazanılacağı bir ortam hazırla
yamaz ve ancak medinenin temel doku
sunu oluşturma bakımından anlam taşır. 
İş birliği ve iş bölümünü sağlamak üzere 
bir toplum meydana getiren insanlar ken
dilerince tanımladıkları bir mutluluğa 
ulaşmayı amaç edinirler. Gerçek anlam
daki mutluluğu amaçlayan toplumların 
sosyopolitik hayatı hangi ölçekte olursa 
olsun erdemli olarak anılmalıdır; çünkü 
erdem mutluluğa gerçek anlamını veren 
değerdir (el-Medinetü '1-fazıla, s. ı ı6-117). 

Farabi'nin siyaset felsefesinde medine, 
söz konusu yetkinlik ve iyiliklerin gerçek
leştiği en küçük organik toplumsal yapı 
olarak ele alınırken bu toplumu oluştu
ran fertlerin sahip olduğu dünya görüşü. 
mutluluk ve erdem fikri medinenin de
ğerler sistemini meydana getirir. Bu de
ğerler sistemi metafizikten kozmolojiye. 
kozmolojiden ahlak ve siyasete uzanan 
görüş ve uygulamaların yönlendirici ilke
sini oluşturur. Aynı bağlamda Farabi dik
katini özellikle medinenin kurucu başka
nı (er-relsü'l-ewel) üzerinde yoğunlaştır
maktadır. Eğer bir şehrin ahalisi tarafın
dan benimsenen ve kuşaklar boyu izle
nen dünya görüşü vahiy alan bir kurucu 
başkan tarafından şekillendirilmişse bu 
şehir erdemli şehir (el-medlnetü'l-fazıla) 
adını alacaktır. Aynı durum millet ve mil
letler topluluğu için de geçerlidir. Böyle 
olmayan şehirlerin benimsediği mutluluk 
ve iyilik tasavvurları onları bilgi ve ahia
kın erdeminden uzaklaştırmış olduğun
dan topyekün erdemli şehrin zıtları ola
rak adiandınimalıdır (a.g.e., s. 125, ı27, 

ı 3 ı vd.). Bu yaklaşımıyla filozof sosyopo
litik (medeni) hayatı açık bir biçimde de
ğer yüklü kabul etmekte ve ayıncı ölçütü 
erdem olarak belirlemektedir. Bilgiyi 


