
Bengladeş adıyla bağımsızlığını ilan etti. 
Bunun üzerine Yahya Han çekilmek zorun
da kaldı ( 1972 ). 

Yahya Han'ın yerine geçen Pakistan Halk 
Partisi Başkanı Zülfikar Ali Butto ilk defa 
ülkede sol politikaları gündeme getirdi; Ni
san 1973'te kabul edilen yeni anayasa ile 
de başbakan olarak elinde geniş yetkiler 
topladı . Mart 1977'deki seçimlerde Butto 
başarılı olmasına rağmen , Milli Cephe adıy
la birlikte hareket eden muhalefetin se
çimlerde usulsüzlük yapıldığını öne sür
mesinin ardından yaşanan karışıklıklar sı
rasında Genelkurmay Başkanı Muhammed 
Ziyaülhak i dareye el koydu (Te m m uz 1977). 

Butto'yu tutukiatan Ziyaülhak cumhurbaş
kanlığını ilan etti ve yönetimin islamlleş
mesi sürecini başlattı. Butto bir muhalif 
milletvekilini öldürtmek suçundan Nisan 
1979'da idam edildi. Ziyaülhak ülkede si
yasal faaliyetleri yasakladı ve seçimleri sü
resiz erteledi. Aynı dönemde Sovyetler Bir
liği'nin Afganistan ' ı işgaliyle Pakistan Af
gan direnişinin merkezi oldu ve birkaç mil
yon Afgan mülteciyi barındırdı; ayrıca bu 
süreçte hem Amerika Birleşik Devletleri 
hem de İslam ülkelerinin geniş desteğini 
aldı . Ziyaülhakk'ın Aralık 1984'te halkoyu
na sunduğu Islamiaşma programı büyük 
çoğunlukla kabul edildi. Ertesi yıl sıkıyö
netim kaldırıldı ve siyasi partiler faaliyet
lerine başladı. Ziyaülhak Ağustos 1988'
de şüpheli bir uçak kazasında öldü. Dev
let başkanlığı görevini üstlenen Gulam is
hak Han'ın kurdurduğu geçici hükümet ta
rafından aynı yılın kasım ayında yapılan se
çimlerden Zülfikar Ali Butto'nun kızı Be
nazir Butto'nun başkanlığındaki Pakistan 
Halk Partisi en büyük parti olarak çıktı ve 
Butto bağımsız milletvekillerinin desteğiy
le hükümeti kurdu; ancak Eylül 1990'da 
yolsuzluklara karıştığı gerekçesiyle Cum
hurbaşkanı Gulam İshak Han tarafindan 
görevden alındı . 24 Ekim 1990'da gerçek
leştirilen seçimlerden sonra kurulan Ne
vaz Şerif hükümeti 16 Temmuz 1993'te 
Cumhurbaşkanı Gulam İshak Han ile bir
likte istifa etti. 6 Ekim 1993'te yapılan er
ken genel seçimlerde yine Pakistan Halk 
Partisi birinci parti oldu ve Benazir Butto 
bağımsızlarla iş birliği yaparak hükümeti 
devraldı. Cumhurbaşkanlığına ise önce ge
çici olarak V es! m Seccad, 14 Kasım 1993'
te de Faruk Ahmed Legarl seçildi. Fakat 
çok geçmeden Benazir Butto yine yolsuz
luklara karıştığı gerekçesiyle cumhurbaş
kanı tarafından görevden alındı. 3 Şubat 
1997 tarihinde yapılan erken· seçimleri Ne
vaz Şerif'in liderliğindeki Pakistan Müslü
man Birliği kazandı. Ekim 1999'da Gene
ral Pervez Müşerref bir darbe ile yöneti-

me el koydu, 2001'de de devlet başkanı 
Refik Tarar' ın istifasının ardından kendi
ni devlet başkanı ilan etti. Daha sonra va
tana ihanet ve yolsuzluklarla suçlanan Ne
vaz Şerif . Suudi Arabistan'a sürgüne yai
Iandı. Ekim 2002'de gerçekleştirilen ge
nel seçimler sonucunda Pakistan Müslü
man Birliği'nden Zaferullah Han Cemall 
başbakan oldu. Ancak Haziran 2004'te 
onun istifası üzerine yerini geçici olarak 
aynı partinin lideri Çavdheri Şücaat Hüse
yin devraldı; ardından 27 Ağustos 2004'
te milli meclis Şevket Aziz'i başbakanlığa 
getirdi. 
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III . KÜLTÜR ve MEDENiYET 

Pakistan'da İsliim ve İs lami Kurumlar. 
Pakistan'ın egemenliği altındaki toprakla
ra ilk islam akınları Hulefa-yi Raşidln dev
rinde başlamış. ancak Emevller'den Velid 
b. Abdülmelik devr inde Muhammed b. 

Lahor'dan 
bir görün üş 
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Kasım es-Sekafı tarafından bölgenin bir 
kısmı fethedilebilmiştir (9 11710). Bölgenin 
İslamiaşmasında en büyük pay Gazneliler'e 
ait olmakla birlikte diğer Türk devletleri
nin de büyük çaba gösterdiği bilinmekte
dir. Hücvlrl, Mulnüddin Çiştl. Bahaeddin 
Zekeriyya Mültanl. Nizameddin Evliya gibi 
mutasawıflar bu yörenin islamiaşmasında 
önemli rol oynamıştır. 

Müslümanların Hindular'la aynı toprak
ları paylaşmasının gelecek nesiller için cid
di bir tehlike oluşturduğunu söyleyen ve 
bunların birbirinden ayrılmasını isteyen Mu
hammed İkbal . müslüman bir devlet ku
rulması düşüncesini 1930 yılında İlaha
bad'da yapılan Hindistan Müslümanlar Bir
liği toplantısında açıkça ifade etti; yöne
tim biçimi olarak liberal ve esnek bir İslam 
devleti önerisinde bulundu. Pakistan'ın ku
rucusu ve ilk genel valisi olan Muhammed 
Ali Cinnah da büyük ölçüde İkbal gibi dü
şünmekteydi. Pakistan'da islamiaşmanın 
ilk adımı olarak anayasa çalışmaları Tem
muz 1947'de seçilen kurucu meclisle baş
ladı. Meclisin hazırladığı 7 Mart 1949 tarih
li Hedefler Kararnamesi'nde Pakistan'ın bir 
islam devleti olacağı , anayasanın da isla
mi esaslara göre hazırlanacağı ifade edi
liyor ve islami prensipiere sık sık atıfta bu
lunuluyordu. Bir süre anayasa yerine ge
çen bu kararnamede devletin hukuk siste
mi ve yönetimiyle ilgili somut taahhütler 
yoktu. Anayasa çalışmaları sırasında ara
larında Seyyid Süleyman Nedvl ve Muham
med Hamldullah'ın da bulunduğu beş ki
şiden oluşan İslami Öğretiler Kurulu oluş
turuldu ( ı 950). Ancak bu kurulun hazırla
dığı raporlar yöneticiler ve kurucu meclis 
tarafından yeterince dikkate alınmadı. Ku
rucu meclisin hazırlayıp 7 Eylül 19SO'de 
genel kurula sunduğu ilk anayasa taslağı 
tepkiler ve protestolar sonunda geri çe
kildi. Bunun üzerine Başbakan Liyakat Ali 
Han. farklı ekailere mensup otuz üç alimi 
İslami bir anayasa taslağı hazırlamakla gö-
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islamabad Uluslararası islam üniversitesi'nin merkezi ve kü
tüphane bi nası 

revlendirdi. Bunlar 21-24 Ocak 1951 gün
lerinde bir araya gelerek yirmi iki madde 
üzerinde görüş birliğine vardı. Ancak ne 
bu taslak ne de 1952 ve 1954'te hazırlanan 
taslaklar kanunlaşabildi. 

Ocak 1955'te oluşturulan yeni kurucu 
meclis dördüncü anayasa tasiağına yeni 
bir şekil verdi. Taslak 23 Mart 1956 tari
hinde Pakistan'ın ilk anayasası olarak ka
bul edildi. Bu anayasada devletin adı Pa
kistan İslam Cumhuriyeti olarak belirtili
yor ve anayasanın giriş bölümünde Pakis
tan müslümanlarının İslam'ın emir ve öğ
retilerini uygulamaları isteniyordu. 1956 
anayasası 7 Ekim 1958'de General EyyQb 
Han tarafından yürürlükten kaldırıldı. Ye
rine konulan askeri darbe yasasında dev
letin adı Pakistan olarak değiştirildi. EyyQb 
Han 23 Ekim 1961'de vakıf yasasını yü
rürlükten kaldırarak vakıfların emlakini dev
letleştirdi. Suralardan elde edilen büyük 
gelirlerden bir kısmı dini işler ve din gö
revlileri için ayrıldı . 8 Haziran 1962'de yü
rürlüğe giren yeni anayasada Pakistan "de
mokratik devlet" olarak tanımlanıyor, tav
siye niteliğinde karar alacak olan İslam Dü
şüncesi Konseyi kurulinası öneriliyor, ay
rıca İslami ilimler alanında araştırmalar 
yapmak üzere bir müessese oluşturulma
sı isteniy:ordu (Afial Iqbal, s. 79-80) 

· ·:vahya Ha~. 1962 a~ayasasını 24, Mart•' 
1969'dayürürlükten kaldırıp aske~'iyöne- . 

tim i iş başina getirdi ve_ geçici : baz.ı ka
nun lar çıkardı. 1971'de Bengladeş:in Pa
kistan'dan ayrılmasından son~a 197?'de , 
geçici anayasa devreye sokuldu. 1 O Nisan 
1973'te kabul edilen ve Pakistan'ı İslam 
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cumhuriyeti olarak tanımlayan yeni ana
yasa 14 Ağustos 1973'te yürürlüğe girdi. 
Anayasanın 2. maddesinde devletin res
ml dininin İslam , resmi dilinin Urduca ol
duğu belirtiliyordu. Anayasada kanunların 
İslami emir ve yasaklara uygun olması ge
rektiği vurgulanıyor, ayrıca zekat, vakıflar 
ve camiler için kurumlar ve organizasyon
lar oluşturulması gereği ifade ediliyordu. 

Pakistan Halk Partisi Başkanı Zülfikar 
Ali Butto'nun ilk seçimlerden sonra üst
lendiği başbakanlık yıllarında (ı 97 ı- ı 977) 

bazı İslami değerler öne çıkarılmaya çalı
şıldıysa da bunlar göstermelik olarak algı
landı ve toplumu tatmin etmedi. Butto dö
neminde bir yandan ülkede İslam sosya
lizmi projesi uygulanmaya çalışılırken öte 
yandan genel olarak İslam'ın Pakistan'
daki merkezi konumuna vurgu yapılıyor
du. Butto, 31 Mart 1972'deyayımladığı bil
dirgeyle vatandaşlarına Pakistan'ın en bü
yük ve en güçlü İslam devleti olması için 
yoğun çaba göstermeleri yönünde çağrıda 
bulundu. 

Devlet sisteminin sosyalizme doğru kay
dınlmasından rahatsız olan Genelkurmay 
Başkanı Ziyaülhak askeri bir darbeyle ik
tidarı ele geçirmesinin ( 1977) ardından İs
lam'ın toplumda daha fazla etkin olması 
için çalışmalar başlattı. 1980'de yeni ana
yasayı yürürlüğe koydu. 27 Mayıs 1980 ta
rihinde islamabad'da Federal Şer''i Mah
keme kuruldu. Ülkede Urdu diline önem 
verildi. İlk, orta ve yüksek öğretime çeşit
li seviyelerde dini dersler konuldu, mevcut 
olanlar arttırıldı. Ziyaülhak, Başbakan Mu
hammed Han Cüneco'yu demokratikleş
me adına İslami kanunları uygulamamak 
ve İslamiaşma'yı yavaşlatmakla suçlaya
rak Mayıs 1988'de görevden aldı. 29 Ma
yıs 1988'de meclisi feshetti ve 15 Haziran 
1988'de Şeriat Kanunu'nu uygulamaya 
koydu. Bu kanunla İslam hukuku Pakis
tan'ın üst hukuku ve hukuk kaynağı ilan 
edildi. 

Pakistan'ın kuruluşundan itibaren yürü
tülen islamiaştırma faaliyetleri alimierin 

Muhammed 
lkbal'in 
türbesi 

ve mezar taşı 

toplumun ihtiyaç duyduğu konuları mer
keze almak ve İslam'ın temel kaynakların
dan hareket etmek yerine dar bakış açıla
rını kabul ettirmeye çalışmaları sebebiyle 
başanya ulaşamamıştır. İngilizler'in Hint 
alt kıtasında hakim güç olmasından sonra 
ortaya çıkan fikir akımları ve dini cemaat
ler Pakistan Devleti'nin kuruluşunun ar
dından varlığını sürdürdü. Cemaat men
suplarından bir kısmı, özellikle devletin ku
ruluş sürecinde anayasanın İslam'a uygun 
olması için yoğun çalışmalar yaptı. Bunlar
dan bazıları, Kadiyan'ilik düşüncesini be
nimseyen yöneticilerin etkin olduğu hü
kümetler tarafından kamu düzenini boz
dukları gerekçesiyle yargılandı ve ölüm ce
zası dahil çeşitli ağır cezalara çarptırıldı. 
MevdQd'i, Muhammed Ahmed Kadir'i ve 
Emin Ahsen Islahi bunlar arasında zikre
dilebilir. Pakistan'da toplum üzerinde et
kin olan İslami cemaatler arasında en es
kisi Ehl-i hadis grubudur. Bugün de varlı
ğını sürdüren bu grubun toplum üzerin
deki gücü fazla değildir. Pakistan'da en et
kin grup Hanefi mezhebine sıkı sıkıya bağ
lı, tasawufi neşveye sahip DiyQbend'i ce
maatidir (bk. DARÜLULÜM; MEDRESE [Hint 

Alt Kıtası]). Şeyhülhind Mahmud Hasan 
DiyGbend'i'nin öğrencilerinden Şebb'ir Ah
med Osman'i'nin Pakistan'ın kurulmasın

dan sonra tesis ettiği Cem'iyyet-i Ulema-i 
İslam , 1919'da İngilizler'e karşı yürütülen 
siyasi faaliyetleri organize etmek için ku
rulan Cem'iyyet-i Ulema-i Hind'in Pakistan 
kolu gibidir. Mevlana Fazlurrahman'ın li
derliğindeki grup son zamanlarda etkin 
bir siyasi çizgi takip etmektedir. 

Kurucusu Ahmed Rıza Han Bireıvı se
bebiyle Birelv'i cemaati diye anılan, fakat 
kendilerini Cemaat-i Ehl-i Sünnet olarak 
adlandıran hareket, ilmi faaliyetler ve en
telektüel yapı itibariyle DiyQbend'i cema
atinin seviyesine ulaşamamıştır. Cemaat 
mensupları, 1948 yılında Cem'iyyet-i Ule
ma-i Pakistan adıyla oluşturdukları parti 
vasıtasıyla siyasi faaliyette bulunmakta ve 
seçimlere katılmaktadır (bk. MEDRESE [Hint 



Alt Kıtası]; RlZA HAN BİRELvl) . Mevdüdl'
nin önderliğinde Pakistan'ın kuruluşundan 

önce örgütlenen Cemaat-i islami ülkedeki 
en etkin dini gruplardan biridir (bk. CE

MAAT-i İSLAMI) Muhammed İlyas Kan
dehlevl tarafından 1926 yılında Delhi'de 
tesis edilen Cemaat-i Tebliğ mensupları 
her yıl çeşitli ülkelerde geniş katılımlı top
lantılar yaparak faaliyetlerini sürdürmek
tedir (bk CEMAAT-i TEBLIG) . Cemaat-i is
laml'den ayrıldıktan sonra 1958'de Tan
zim-i islami adıyla bir grup oluşturan Isla
hi hareketin yönetimini 1966'da israr Ah
med' e bıraktı. Bu grup halen israr Ahmed 
başkanlığında faaliyetlerini sürdürmekte
dir. Dini konularda Kur'an'ı tek hareket nok
tası kabul eden Ehl-i Kur'an'ın (Kur'aniy
yün) çeşitli organizasyonları ve grupları 
vardır. inayetullah Han Meşriki'nin 1931 
yılında kurduğu Haksar hareketinin de Pa
kistan'ın dinl-siyasi tarihinde önemli bir 
yeri bulunmaktadır. 

Pakistan müslüman nüfusunun yakla
şık dörtte biri Şil'dir ; Ca'ferller en geniş 
Şii grubunu oluşturur. Ülkede bulunan iran 
kültür merkezleri bu kesimle koordineli hiz
met vermektedir. Ca'ferl cemaatinin Tah
rik-i Nifaz-ı Fıkh-ı Ca'ferl adlı bir siyasi par
tisi ve bazı medreseleri vardır. Daha çok 
Karaçi bölgesinde etkin olan İsmailller sa
yıları az olmakla birlikte mali güç ve teş
kilatianma bakımından ülkede söz sahi
bidir. Anayasanın islam dışı azınlık ilan et
tiği Kadiyanller ülkenin çeşitli şehirlerine 
yayılmıştır. Çiştiyye ve Kadiriyye Pakistan'
da en yaygın tarikatlardır. 

Eğitim ve Öğretim . Pakistan'da 2006 
yılı itibariyle okuma yazma oranı % 55-60 
kadardır. Üniversite mezunlarının oranı ise 
% 3'tür. Eğitimde kadınların oranları er
keklere göre daha düşüktür. Üniversiteler 
arasında sadece Uluslararası islam Üniver
sitesi'nde kızlar için ayrı kampüs bulun
maktadır. Ülkede 1 OO'den fazla devlet ve 
özel sektör üniversitesi, ayrıca ingiliz eği
tim sistemine göre lise sonrası öğrenim 
veren birçok kolej vardır. Pakistan'ın en 

Pakistan
Hindistan 
sın ı rı nda 

bayrak 
töreni 

eski yüksek öğretim kurumu 1864'te La
hor' da açılan Government College' dir. Bin
lerce öğrencisi olan kolej 2002 yılında Go
vernment College University adını almıştır. 

1882'de kurulan Pencap Üniversitesi ülke
nin en büyükeğitim kurumu olup 350.000'
den fazla öğrenci barındırmaktadır. 1 Ekim 
1913'te Peşaver'de açılan lslamia College 
günümüzde Peşaver Üniversitesi'ne bağlı 
olarak hizmet vermektedir. Pakistan Dev
leti 'nin kuruluşundan sonra sırasıyla Sind 
( ı 947). Peşaver (1950). Karaçi ( 1950) üni
versiteleri açılmış, bunları Lahor'daki Mü
hendislik ve Teknoloji (ı 96 ı ) . islamabact'
daki Kaid-i A'zam (ı 965). Alla me ikbal 
Açık Öğretim ( ı 97 4), Milletlerarası islam 
(ı 980) üniversiteleri, Azad Cammü-Keş
mir Üniversitesi (ı 980). Özel Ağa Han Üni
versitesi (Karaçi , ı 983). Lahor Yönetim Bi
limleri Üniversitesi (ı 986), Bilim ve Tek
noloji Milli Üniversitesi (Ravalpindi , ı 99 ı), 
özel Bahria (Karaçi, islamabad , 2001) ve 
Milletlerarası Refah (islamabad, 2002) üni
versiteleri takip etmiştir. Yüksek öğrenimi 
düzenlemek için kurulan University Grants 
Commission, Pervlz Müşerref döneminde 
Higher Education Commission (HEC) adını 
almış ve geniş yetkilerle donatılmıştır. Dev
letin kuruluşu sırasında Urduca'nın milli 

Evrengzib'in 
yaptı rd ığ ı 

Padisahi 
Mescid 

Lahor 1 

Pakistan 
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dil olması ve eğitimin bu dille yapılması 
öngörülmüş, ancak bu tam olarak hayata 
geçirilememiştir. On beş kadar dil ve leh
çenin konuşulduğu günümüz Pakistan'ın
da halkın büyük bir çoğunluğu ana dilleri 
olmamasına rağmen Urduca'yı konuşmak

tadır. ingilizce ortak anlaşma dili olarak 
varlığını her zaman korumuştur. Pakistan 
Dil Kurumu (Muktedire Kavmi Züban). Urdu
ca'nın etkin olması için kapsamlı çalışma
lar yapmaktadır. Ana dilleri Pencabl, Sin
di, Peştu , Beluel ve Keşmlrl olanlar Urdl!
ca ve ingilizce öğrenmekte , giderek ana 
dillerinden kopmakta, sadece ingilizce öğ
renim görenlerde ise bir kültürel yabancı
laşma ortaya çıkmaktadır. Urduca ve ingi
lizce'nin yanında diğer dillere yönelik her
hangi bir engelleme söz konusu olmamak
ta, devlet televizyon ve radyolarında ma
halli dillerde de yayım yapılmaktadır. 

Din Eğitimi ve İsla.m Araştırmaları . Pa
kistan'da ilk ve orta öğretim ders müfre
datı içerisinde din dersleri de yer almakta, 
üniversitelerde seçmeli veya zorunlu kate
gorilerde bazı dini dersler bulunmaktadır. 
Bütün eğitim kurumlarında Arapça özen
dirilmekte ve ders olarak okutulmaktadır. 

Dini eğitim daha çok cemaatlerin kontro
lündeki medreselerle üniversitelerin islam 
araştırmaları fakültelerinde yapılmaktadır. 

ingilizler'in Hint alt kıtasına hakim olma
sından sonra medreselerin sayısında ve 
müfredatında önemli değişmeler olmuş
tur. Bugün medreselerde 600.000'den faz
la öğrencinin öğrenim gördüğü tahmin edil
mektedir. Medrese mezunları devletin aç
tığı imtihanlarda başarılı oldukları takdir
de lisans diplaması almaktadır. Ancak La
hor Yüksek Mahkemesi'nin ve Yargıtay'ın 

2005 yılında medrese mezunlarının lise 
diplomasının denkliğini kabul etmemesi 
ciddi bir sıkıntı doğurmuştur. Amerika '-
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daki 11 Eylül olayından ve Londra'daki 7 
Temmuz 2005 patlamalarının ardından 
medreseler üzerinde baskı uygulanmaya 
başlamıştır. Bu baskıları azaltmak için ku
rulan ittihad-ı Tanzim-i Medaris-i Olniy
ye medreseterin haklarını savunmaya ça
lışmaktadır. Pakistan üniversitelerinin bü
yük bir kısmında İslam araştırmaları bö
lümleri bulunmaktadır. Bunlar arasında 
Pencap, Karaçi, Peşaver, BahavelpOr is
lam ve islamabad'daki Allame İkbal Açık 
Öğretim üniversiteleri zikredilebilir. Özel
likle islamabad'daki Milletlerarası İslam 
Üniversitesi, islami ilimierin en köklü bi
çimde öğretildiği eğitim kurumudur. Ana
yasa gereği kurulan lslamic Research Ins
titute bu üniversiteye bağlıdır. Yedi fakül
tesi bulunan üniversitenin öğrenim dili 
Arapça ve İngilizce'dir. Ülkede İslam araş
tırmaları yapan bağımsız kurumlar da var
dır. Karaçi'deki The lslamic Research Aca
demy, lslamic Culture and Research Cen
tre, lslamic Documentation and Informa
tion Centre; Haydarabad-Sind'deki Şah Ve
liyyullah Akademisi; islamabad'daki Nati
onal Hüra Council; Lahor'daki İdare Seka
fet-i İslamiyye, lslamic Research Academy, 
Birleşik Arap Emirlikleri Emlri Şeyh Zayid 
b. Sultan en-Neheyan tarafından Pencap, 
Karaçi ve Peşaver üniversitelerinde 1985 
yılında kurdurulan Sheikh Zayed lslamic 
Institute 1 Centre bu kurumlardan bazı
larıdır. 1962 anayasası ile oluşturulan ls
lamic Research lnstitute'nün, adı Muham
mad Hamlduilah Libraıy olarak değiştirilen 
kütüphanesi bir araştırma kütüphanesi 
olup 1998;de hükümet tarafından National 
Libraıy of lslamic Research olarak ilan edil
miştir. Lahor'da bulunan Pencap Üniversi
tesi Küt(iphanesi, Pencap Halk Kütüpha
:desi, Ka1d-lA'?:am KütÜphanesi: İslama
)Jact'daki Pa!Qstan Milli Kütüphanesi, Ka
ra~i'deki Kabchi Central LibraıY ülkedeki 
diğer büyük kütüphanelerdir. islamabad'
daki Pak-Iran Centre of Persian Studies 
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Mimar 
Vedat 
Dalokay 
tarafından 

islamabad'da 
inşa edilen 
Faysaı 

camii 

adlı merkezin de yazma ve matbu eserler 
bakımından zengin bir kütüphanesi mev
cuttur. 

Edebiyat. Hint alt kıtası, barındırdığı ırk
lar ve diller sebebiyle edebiyat alanında bü
yük bir zenginliğe sahiptir. Bengal, Asam. 
Bihar, Tamil, Gucerat, Kerela, Dekken, Lek
nev, Delhi, Racistan, Keşmir, Sind, BelQ
cistan, Pencap bölgelerinin özgün ede
biyatları vardır. Hint alt kıtasında 1947'
den önce müslümanlar gayri müslimlerle 
birlikte yaşıyor ve karşılıklı etkileşim için
de bulunuyordu. Pakistan'ın kurulması ile 
başlayan göçlerde geniş müslüman kitle
leri Hint alt kıtasından göç ederek başta 
Sind bölgesi olmak üzere Pakistan'a yer
leştiler. Böylece zengin bölgesel kültür ve 
edebi ürünler de Pakistan'a intikal etti. Pa
kistan edebiyatında bu renkliliği bugün de 
görmek mümkündür. Bilhassa Muham
med İkbal ile zirveye ulaşan İslami edebi
yat sonraki dönemlerde na't geleneğiyle 
devam etmiştir. Serbest konularda dini li
teratür bir hayli zengindir. Hikaye, roman, 
hatıra, biyografi türünden edebiyat ürün
lerine halkın rağbeti fazladır. Edebi eser
lerde toplum içindeki zengin-fakir ilişkile
ri, evlenme, siyasi kargaşanın toplumsal 
etkileri, göçün getirdiği problemler, ayrış
ma öncesi toplumsal hayatın hikayesi gibi 
konular yer alır. Bazı yazarlar, islam adına 
kurulan bir devlet olmasına rağmen Pa
kistan yönetiminde ve yeni toplumda or
taya çıkan çarpıklıklara vurgu yapar. Özel
likle Butto zamanında sayıları bir hayli ar
tan sosyalist düşüneeli yazarların ortaya 
koydukları ürünlerde maddeci bir bakış açı
sı görülür. Seecad Zahlr, İhtişam Hüseyin, 
Mümtaz Hüseyin bu edebiyatçılar arasın
da sayılabilir. Düşünce bakımından orta yo
lu tutan edebiyatçılar arasındaAı-i Ahmed 
Server başta gelir. Kellmüddin Ahmed, Se
lahaddirı Ahmed, Muhyiddin Zor, Vekar 
Azim de bu grup içinde mütalaa edilir. Di
ni ve milli içerikli Batı tarzı roman türü-

nün öncüsü aynı zamanda bir Kur'an ter
cümesi de bulunan M evievi Nezir Ahmed'
dir (ö. 1912) . Asıl adı Dhanpat Rai Srivas
tava olan ve Preym Çend (Prem Chand) diye 
bilinen romancı hem Hint hem Urdu dille
rinde roman ve hikayeciliğin zirvesindedir. 
Müslüman olmamasına rağmen roman
larında toplumun ıslahı konularını öne çı
karır. Şefıkurrahman, Müstansır Hüseyin 
Tarar, Saadet Hasan Manto. Gl.ılam Abbas, 
Ahmed Nedim Kasım!, Arif Abdülmetln, 
Mes'üd Eşher, intizar Hüseyin, Münlr Ni
yazi, Zafer ikbal, Hatice Mestür, Medd 
Emced, Pervln Şakir, Ahmed Faraz, Eşfak 
Ahmed, Mümtaz Müftl, Muhammed Mün
şa Yad, Halide Hüseyin, Kudretullah Şihab, 

Mazharü'I-İslam, Yunus Cavid şiir, hikaye 
ve roman alanlarındaki eserleriyle Urdu 
edebiyatı ve mahalli edebiyatlarda anıl
maya değer isimlerdendir. Keşmir asıllı bir 
aileden gelen Saadet Hasan Manto'nun 
bunlar arasında ayrı bir yeri vardır. Daha 
çok toplumsal meselelere yer verdiği hika
yelerinden oluşan yirmi iki kitabı, yedi rad
yo tiyatrosu derlemesi, bir romanı. maka
lelerini içeren üç kitabı vardır. "Kol do" (aç 
onu) ve "Tenda Göşt" ( soğuk et) adlı hi
kayeleri çok meşhurdur. Feyz Ahmed Feyz 
ilk dini eğitiminden sonra daha çok Batı 
tarzı okullarda yetişmiş ve hayatı boyun
ca edebiyatla meşgul olmuş bir şairdir. 
Şiir bakımından Galib Mirza Esedullah ve 
Muhammed İkbal ile birlikte anılır. Çok sa
yıda ödül almış ve Nobel edebiyat ödülü
ne aday gösterilmiştir. Müslümanlığı ka
bul ederek edebiyat ve toplumsal faaliyet
lerle meşgul olan ingiliz eşinin onun üze
rinde belirgin bir etkisi vardır. Feyz'in özel
likle N alsş-ı Feryfıdi ( 1943), Dest-e Şabfı 
(1952) ve Zindan Name (1956) adlı şiir ki
tapları önemlidir. Pakistan milli marşının 
bestecisi olan Ebü'l-Eser Hafız Calenderl 
şiir ve edebiyat alanında da önemli bir şah
siyettir. 

Afganistan 'ı Pakistan'a bağlayan tarihi Hayber Geçidi 



Pakistan 'ın meşhur süslü kamyonlarından biri 

Toplumsal Hayat ve Halk Kültürü. Pa
kistan'da İslamiyet toplumun gündelik ha
yatına bütün kurumlarıyla nüfuz etmiştir. 
Ülkede dini veeibeleri yerine getirme oranı 
oldukça yüksektir. Yüzyıllar boyunca Şiiler'
le birlikte yaşayan Hint alt kıtası müslü
manları arasında zaman zaman mezhep 
çatışmaları yaşanmakta, Hanefi ve sCıfi 
olan DiyCıbend'i ve Bireıvı grupları arasın
da, ayrıca Ehl-i hadis ve Ehl-i Kur'an ekolü 
mensupları arasında kavgalar olmaktadır. 
Pakistan'ın özellikle Pencap ve Sind bölge
lerinde bazı Hindu gelenekleri yaygındır ve 
evlilik törenlerinde Hindu geleneğinin ta
kip edildiği görülmektedir. Geniş bir nü
fusun yaşadığı kırsal bölgelerde okuma 
yazma oranı oldukça düşüktür. Bunun en 
önemli sebebi, geniş toprak sahiplerinin 
toplumun eğitim seviyesinin yükseltilme
si için yeterli desteği vermemesidir. Top
lumda geleneksel dini mOsiki olan "kav
vali"ye rağbet fazladır. Hint müziği ve 
dansları yaygındır. Özellikle sinema ala
nında Hint etkisi daha açık olarak görün
mektedir. Pakistan toplumu şiir ve edebi
yatla iç içe yaşar. Salonlarda veya televiz
yon kanallarında haftada birkaç defa şiir 
yarışmaları yapılır ve halk bunları büyük 
bir coşkuyla izler. Hemen her toplantıda 
Kur'an-ı Kerim'den sonra Hz. Peygamber'e 
na'tlar okunur. Pakistan halkının renkli ki
şiliği giyimlerine ve kullandıkları eşyalara 
da yansımaktadır. Evlerin, iş yerlerinin, ula
şım araçlarının abartılı biçimde süslenme
si bu renkli kişilikten kaynaklanmaktadır. 
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• ABDÜLHAMİT BİRIŞIK 

PALEOGRAFYA 

ı ı 
PALANKA 

L 
(bk. KALE). 

_j 

ı ı 
PALEOGRAFYA 

L 
Eski yazı ilmi. 

_j 

Yunanca "eski yazı" anlamına gelen pa
laios grapheden gelir. Bu tabirin ilk de
fa Fransız Senedikten rahibi Bernard de 
Montfaucon tarafından 168Z'de kullanıldı
ğı belirtilir. Paleografya (paleografi), tarih 
boyunca kullanılan çeşitli yazı tiplerini oku
maya ve incelemeye dayanan bir ilim ko
ludur. Özellikle XVIII-XIX. yüzyıllarda Eski
çağ medeniyetlerinden intikal eden yazı
ları çözmek amacıyla bu ilimden faydala
nılmış, ayrıca çeşitli el yazılarının şekil ve 
tarzının öğretilmesine dayalı bir anlam ge
nişliği kazanmıştır. İlk olarak Montfaucion 
1708'de yayımladığı kitapla Yunan paleog
rafisini kurmuş, onu Latin paleografisi iz
lemiştir. Asırlar boyunca Sumerler çivi ya
zısı, eski Mısırlılar hiyeroglif, Latin ve Grek
ler kendi adlarıyla anılan yazılar, Orta As
ya' da Türkler Uygur alfabesi, Çin ve Japon
lar resim yazıları, Slavlar Kiril, Araplar ve 
Arap hakimiyetine giren doğuda Çin, ba
tıda Endülüs (ispanya), Balkanlar ve Avru
pa'nın ortalarına kadar çok geniş bir coğ
rafyada İslamiyet'i kabul eden milletler 
Arap alfabesini kullanmıştır. Bu toprakla
rın bir kısmı Arap hakimiyetinden çıktık
tan sonra da Arap yazısının kullanımı sür
müştür. Türkler de İslamiyet'i kabul edin
ce bu yazıyı benimsemiş ve geliştirmiştir. 
Bilhassa Osmanlı döneminde bütün res
ml kayıtlar Arap yazısıyla tutulmuş ve Cum
huriyet'in ilanının ardından 1928'de Latin 
alfabesine geçilmiştir. 

Aslı Nabat yazısına dayanan Arap yazısı 
zamanla gelişerek değişik yazı tipleri orta
ya çıkmıştır. Bu yazılar tevki', rika' , sülüs, 
nesih, muhakkak ve reyhan'i adını taşır (b k. 
AKLAM-ı SİTTE). Bunların şekil özellikleri 
yanında kullanıldıkları yerler de farklıdır. 

Özellikleri geç belirlenen yazılar daha ge
niş ve daha devamlı kullanım alanı bulmuş
tur. Çok itina istediği için süratli yazılama
yan sülüs bir sanat yazısı olup kıta, mu
rakka' ve levhalarla sCıre başları , beyit ve 
kasidelerde kullanılmıştır. Arşiv belgelerin
de ise sülüse pek ender rastlanır; sadece 
yabancı hükümdarlara gönderilen name-i 
hümayunlardaki ayetler, bazan da davet 
rüknünün sülüsle yazıldığı görülür. 

İşlek bir yazı olması dolayısıyla gerek 
mushafların gerekse diğer kitapların is-
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