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Girişin karşısındaki cephede ise alttaki 
beşik tonazla örtülü revakın üstünde ay
nail tonozlu revak ve arkasında da yine 
alt kattaki gibi 7 m. uzunluğunda beşik 
tonozlu koridor yer almaktadır; bu kı

sımdaki fark burada helaların olmama
sıdır. Hanın. doğu ve batı revaklarındaki 
rampalarla girilebilen bir de mahzeni 
bulunmaktadır. 

Yapının inşa malzemesi bazı kısımlar
da kesme taş, bazı kısımlarda mo laz
harç olarak karma bir karakter göster
mektedir. Dış cephedeki pencerelerin 
sivri kemerleri tuğladan. geriye kalan 
bütün kemerlerle dikdörtgen pencere
lerin söveleri ise kesme taştandır. Han
da yapıldığı zaman altmış beş odanın 

bulunduğu bilinmektedir. Sonradan oda
lar bölünmek suretiyle 180' e çıkarılmış 
ve ayrı ayrı şahıslara satılmıştır. Bugün 
yapının geçirdiği değişiklikleri revak cep
helerinde açıkça görmek mümkündür. 
Kemerierin bir kısmı tamamen örülmüş, 
bir kısmına da kapı ve pencereler açıl
mış, böylece orijinal görünüm büyük öl
çüde kaybedilmiştir. 
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25 Aralık 1876'da doğdu . Aslen Hin
distan'ın Kathiavar bölgesinden gelerek 
Karaçi'ye yerleşen ve ticaretle uğraşan 
Hoca ismaiiTieri'nden orta halli bir ailenin 
çocuğudur. Altı yaşına kadar evde Guce
rat dili ve Kur ' an-ı Kerim öğrendi. ilk öğ
renimini Bombay ve Karaçi'de yaptı. Orta 
öğrenimini Karaçi 'de Misyonerler Cemi
yeti Lisesi'nde tamamladı ( ı 892). Aynı yıl 
babasının iş arkadaşı bir ingiliz'in tavsi
yesiyle işletmecili k tahsili yapmak ve iş 

tecrübesi kazanmak üzere Londra'ya 
gitti. Hukuk eğitiminin yanı sıra bilgisini 
arttırmak ve ingiliz politikasını yakından 

16 

tanımak için sık sık Avam Kamarası 'nın 

toplantılarını takip etmeye başladı. iki 
yıl içinde okulun bütün derslerini vere
rek on dokuz yaşında en genç Hintli avu
kat unvanını aldı . Bu yıllarda Londra'da 
ticaretle uğraşan Hint milliyetçisi Bom
baylı Parsi lider Dadabhai NevrücT ile ta 
nıştı ve onun Central Finsbury bölgesin
den Avam Kamarası'na girmesi için se
çim çalışmalarına katıldı . Hindistan· ın 
bağımsızlığı için çalışan Nevrüci, daha 
sonra Cinnah'ın en fazla sevgi ve saygı 
duyduğu kişi haline geldi. 

1896'da ülkesine dönen Cinnah ; ba
basının ısrarlarına rağmen Karaçi 'de kal
madı ve Bombay'a giderek orada avukat
lığa başladı. Bir ara sulh mahkemesinin 
başyargıçlığını yaptı ve bu görevinde bü
yük takdir topladı. 1900'Iü yıllarda poli
tika ile daha yakından ilgilenmeye baş
layan Cinnah, lndian National Congress'in 
1906' da Kalküta 'da yapılan toplantısı

na üçüncü defa başkan seçilen yaşlı Nev
rücT'nin özel sekreteri olarak katıldı ve 
böylece fiilen politikaya girdi. 1910'da 
müslümanların yasama meclisine kendi 
üyelerini gönderme hakkını kullanmala
rı üzerine lmperial Legislative Council'e 
Bombay 'dan üye seçildi. Konseyde bu
lunduğu dönemlerde bütün gücüyle Hin
dü- müslüman birliği için çalıştı. Bu ara
da Nehru ve Maratalar ' ın lideri Gopal 
Krişna Gokhale ile tanışan Cinnah kısa 
zamanda tanınmış politikacılar arasına 
girmeyi başardı. Milletlerarası platform
da Hindistan'ın itibarını yükseltmeyi ve 
Hindistanlılar arasında milliyetçilik duy
gusunu canlandırmayı politikasının te
mel unsuru haline getirdi. Bunun yanın
da müslümanların durumuyla da ilgi
lenıneye başladı. Fakat o sıralar müslü
manların Hindülar'dan ayrı bir millet ol
dukları yolundaki görüşlerini benimse
ınediği için 1906 'da müslüman hakları

nı korumak üzere kurulan All lndia Mus
lim League'den uzak durdu. 1913'te in-
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giliz hükümetinden bazı reform istekle
rinde bulunmak üzere Gokhale ile bir
likte Londra'ya gitti. Orada kendisini zi 
yaret eden Mevlana Muhammed Ali ve 
Seyyid Vezir Hasan ısrarla onun All ln
dia Muslim League'e üye olmasını iste
diler. Muhammed Ali Cinnah onlardan 
Hindistan'ın bağımsızlığı için çalışacak
larına dair kesin söz alınca birliğin 27 
Aralık 1913'te Karaçi 'de yapılan toplan
tısına katıldı , 1916'dan sonra da birliğin 
başkanı oldu. 

1. Dünya Savaşı'nda Hindistan'ın ingil
tere için yaptığı fedakarlıklar karşılığın

da bazı siyasi hakların elde edilmesi ge
rektiğine inanan Cinnah, bu arada Hindü
lar'la müslümanlar arasında oluşan ya
kınlığı ingilizler'e karşı ortak bir tavır al
mak şeklinde politikaya dönüştürmek is
tedi ve Kongre Partisi ile All lndia Mus
lim League'i toplantıya çağırdı (Bombay 
19 15; Leknev 19 16) Özellikle anayasa ile 
ilgili reformlar üzerinde Hindülar'la müs
lümanların anlaştiklarını belgeleyen Lek
nev Paktı ' nın hazırlanmasında büyük rol 
oynadı. Hindistan ' ın bağımsızlığının an
cak Hindü- müslüman birliğiyle gerçek
leşebileceğini ifade etmesi ve bunun ko
runması yolundaki politik gayretleri, ona 
"Hindü- müslüman birliğinin en iyi elçi
si" unvanının verilmesine vesile oldu. Bu 
sırada kurduğu Home Rule League 'in 
( ı 91 6) çalışmalarını "kendi kendini idare 
et" sloganıyla yürüten ingiliz Annie Be
sant'ın iki arkadaşıyla bir likte tutuklan
ması üzerine onları desteklediğini be
lirtmek için bu birliğe girdi ve Bombay 
şubesi başkanı seçildi. 

1917' de Leknev Paktı ·nda belirtilen 
siyasi reformların yapılması isteğinde 

bulunmak üzere bir heyetle Londra'ya 
gittiğinde ingiliz basınında Hindü- müs
lüman birliğinin doğmasından duyulan 
endişeleri belirten ve iki toplumun ara
sını açmaya çalışan yazılar gördü. Dönü
şünde Bombay'da bir miting düzenleye
rek yönetimi bu oyuna alet olmaması 
için uyardı. Reform isteklerini reddeden 
ingilizler'e karşı bütün ülkeden tepkiler 
başlayınca Hindistan hükümeti olayla rı 

bastırmak bananesiyle halkın "kara ka
nun" dediği , ağır cezalar getiren Rowlat 
kanununu yürürlüğe koydu. Bunun üze
r ine Cinnah. 28 Mart 1919'da genel vali 
Lord Chelmsford'a yazdığı bir mektup
la, halkın temsilcilerinin fikrine önem 
vermeyen ve halkın duygularını dikkate 
almayan bir hükümetle çalışmayacağını 
ifade ederek lmperial Legistative Coun
cil ' den istifa ettiğini bildirdi. Bu sırada 



Gandhi' nin çağrısıyla Rowlat kanununa· 
karşı protesto gösterileri başladı (6 Ni
san ı 919) ve yer yer İngilizler' e saldırı
larda bulunuldu. İngilizler özellikle olay
ların yoğunlaştığı Pencap bölgesinde sı
kıyönetim ilan ettiler ve halkı cezalan
dırmaya başladılar. Aynı sırada Hindis
tan'da bilhassa müslümanların tepkile
rine yol açacak başka gelişmeler de gö
rüldü. öteden beri Osmanlı Devleti'nin 
kaderi ve mukaddes beldelerin durumu 
hakkında endişeli olan müslümanlar sa
vaş sonrasında ilan edilen Sevr Antiaş
ması'nın (ı 920) şartlarını öğrenince en
dişelerinde ne kadar haklı olduklarını 

görmüşlerdi. Bundan sonra gündeme 
gelen hilafetin geleceği meselesi zaten 
sıkıntılı bir durumda olan Hindistan hal
kını iyice tahrik etti. Durumu değerlen
diren Gandhi İngilizler'e karşı pasif di
reniş kampanyasını (non-cooperation) baş
lattı. Bu olaylar sırasında Gandhi'nin gö
rüşlerine katılmayan Cinnah pasif dire
niş kampanyasını desteklemediği gibi 
hilafet hareketine de katılmadı. Özellikle 
Gandhi ile olan siyasi anlaşmazlıkları yü
zünden Cinnah bütün görevlerinden ve 
üyesi bulunduğu siyasi kuruluşların hep
sinden ayrıldı (ı 920). Ancak Hindü- müs
lüman birliğine olan inancını kaybetmedi 
ve anayasa sınırları içinde hareket edil
mesi fikrini savunmayı sürdürdü. 

Üç yıl kadar politikadan uzak duran 
Cinnah, 1923 Eylülünde yapılan seçim
lerde lmperial Legistative Council'e Bom
bay müslüman bölgesinden tekrar üye 
seçildi. Bu dönemde yeni Hint liderleri
nin ortaya çıkışı , Cinnah 'ın daima inan
dığı Hindü- müslüman birliğinin tama
men baltalanması ve bunun sonucunda 
taraflar arasında beliren düşmanlığın 

kanlı çatışmalara dönüşmesi , Cinnah ' ın 

yokluğunda içinden hiziplere bölünmüş 
olan All lndia Muslim League'i uyandırdı 
ve yeni tedbirler almaya sevketti. 1925'te 
Delhi, Kalküta ve Allahabad'da başlayan 
ve yüzlerce kişinin hayatına mal olan Hin
dü- müslüman çatışmaları kısa aralıklar
la 1927'ye kadar devam etti. 

İşierin çıkmaza girmesi üzerine Cin
nah, on altı müslüman delegeyle birlik
te, 12 Kasım 1930'da Londra'da yapılan 
I. Yuvarlak Masa Toplantısı'na, ertesi yıl 
da ikincisine katıldı ( 7 Eylül ı 93 ı) ve ora
da şair Muhammed İkbal ile tanıştı. Bu 
yıllarda müslümanlar arasında ayrı bir 
ülke fikri de yayılmaya başlamıştı. Hin
distan'daki politik havanın kendi düşün
celerine ters bir şekilde geliştiğini ve 
her geçen gün durumun daha da kötüye 

gittiğini gören Cinnah İngiltere'de kal
maya karar vererek Privy Council'de ça
lışmaya başladı. Abdülmetin Çodhuri, 
Mevlana Muhammed Ali ve Liyakat Ali 
Han gibi parti ileri gelenlerinin mektup
la ve bizzat gelerek yaptıkları ısrarlı da
vet üzerine 1934 Nisanında Hindistan'a 
döndü ve oy birliği ile tekrar All lndia 
Muslim League'in başkanlığına seçildi. 
Partideki çeşitli grupları birleştirerek 

partiyi Hint müslümanlarının haklarını 

savunan faal bir kuruluş haline getirdi. 
Aynı yıl yapılan Merkezi Yasama Mecli
si üyeliği seçimlerine Bombay'dan katıl
dı ve müslümanların kazandığı yirmi iki 
sandalyeden birini aldı. 

Nisan 1935'te tekrar Privy Council'de
ki çalışmalarına devam etmek üzere 
Londra'ya gitti. Ancak o sırada İngiliz 
Kralı V. George'un Government of lndia 
Act'ı onaylaması (2 Temmuz ı 935) üze
rine Bombay'a döndü ve müslümanlar 
aleyhine hükümler taşıyan bu kanuna 
karşı konuşmalar yaptı. Fakat kanun ıs
rarla uygulandı ve bu kanuna göre ya
pılan ilk genel seçimlerden (Şubat 1937) 

sonra kurulan eyalet hükümetlerinde 
müslüman üyelere yer vermediler. Eya
let hükümetlerinin uyguladıkları politi
kalar gittikçe müslüman azınlığı yıldır
dığı için Kongre Partisi'yle müslümanla
rın yolları iyice ayrılmaya başladı. Müs
lümanlara yapılan baskıların gittikçe art
ması ve All lndia Muslim League'in ar
tık bir parti olarak kabul edilmemesi, o 
güne kadar daima Hindülar'la birlikte 
yaşama imkanı arayan ve bu konuda her 
yolu deneyen Cinnah'ın da ümidini ta
mamen kaybetmesine sebep oldu. O da 
Hindülar'dan Lala Racpüt Rai ile·müslü
manlardan Muhammed İkbal ve Rahmet 
Ali gibi müslüman halk için ayrı bir ülke 
düşünmeye başladı. 

22 Ekim 1939'da halkın oyuna başvur
madan ll. Dünya Savaşı'na girildiğini ile
ri süren Kongre hükümeti bağımsızlık 
isteğiyle istifa etti ve meclisi kapattı. 

Cinnah Kongre Partisi'nin siyaset sahne
sinden uzaklaşmasından faydalanarak 
derhal All lndia Muslim League'in çalış
malarına hız verdi ve daha sonra onun 
teklifiyle 22 Ekim kuruluş günü olarak 
kutlandı. 22-23 Mart 1940'ta Lahor'da 
Cinnah'ın başkanlığında bir toplantı ya
pıldı ve burada ayrı ülke fikri müslüman
ların son politik kararı olarak kabul edil
di; buna "La hor tasarısı" veya "Pakistan 
kararı" denildi. 

ll. Dünya Savaşı'nda zor durumda ka
lan İngiltere Hindistan'dan daha fazla 

CiNNAH, Muhammed Ali 

asker almayı düşünürken Hindülar on
ların ülkeyi bir an önce terketmelerini 
istiyor, müslümanlara aralarındaki me
seleleri İngiltere'den kurtulduktan son
ra görüşmeyi teklif ediyorlardı. İngiliz
ler'den sonra yalnız Hindülar'ın insafına 
kalmak istemeyen Cinnah buna karşı All 
lndia Muslim League'in Karaçi ' de ya
pılan toplantısında (24 Aralık 1943) "böl 
ve git" sloganını ortaya attı. 26 Aralık 
1943'te bağımsız ülke için rapor hazır
layacak bir komite kuruldu. Müslüman
ların bağımsız ülke hazırlıkları Kongre 
Partisi'ni hayli telaşlandırdı ve bu sıra
da da Cinnah'a başarısız bir suikast dü
zenlendi. Gandhi ile Cinnah arasındaki 
görüşme ve yazışmalar (9-27 Eylül 1944) 

ve genel vali Lord Wawel'in gayretleriy
le Simla'da yapılan toplantılar da (25 Ha
ziran- 14 Temmuz 1945 ; 7-10 Mayıs 1946) 

bir sonuç vermeyince Cinnah, Nehru baş
kanlığında yürütülen Hindistan anaya
sası hazırlık çalışmalarına katılmaktan 

vazgeçti. Cinnah'a göre Hindistan müs
lümanları ayrı bir kültür, medeniyet, dil, 
edebiyat. sanat, mimari anlayışını be
nimsemiş, isimleri, değerleri, hukukları 
ve ahlak anlayışları ile adetleri, takvim
leri, tarihleri, gelenekleri, ümitleri, te
mayülleri ve nihayet hayata bakışların 

daki farklılıkları açısından ayrı bir mil
letti ve bu milletin müstakil bir devle
ti ve toprağı olmalıydı ( Cinnah · Gandhi 
Talks, s. 22). 2 Aralık 1946'da Londra'da 
yapılan uzlaştırma toplantısının da ba
şarısızlıkla sona ermesi üzerine 20 Şu
bat 1947' de İngiliz Başbakanı Clement 
R. Attlee, Haziran 1948'den önce yönetim 
sorumluluğunun yerli halka devredile
ceğini, eğer o zamana kadar bir anaya
sa hazırlanmazsa kararı kendilerinin ve
receğini duyurdu. İngiliz birliklerinin ül
kelerine dönmeye başlaması üzerine ge
çici hükümetin aczini de göz önüne alan 
genel vali Lord Mountbatten, İngiliz hü
kümetinden bölünmenin 1 S Ağustos 
1947' de gerçekleştirilmesini istedi ve 
teklifi kabul edildi. İki toplumun da ay
rılma planını benimsernesi üzerine du
rum 3 Haziran 1947 akşamı Delhi Rad
yosu'ndan Mountbatten, Cinnah ve Neh
ru tarafından halka resmen duyuruldu. 
Duyurunun arkasından All lndia Muslim 
League Cinnah'ı Pakistan'ın genel valisi 
seçti. İngilizler'in Hindistan· a bağımsız
lık veren kanunu da (lndia lndependence 
Act) 15 Temmuz'da Avam Kamarası'n
dan, 18 Temmuz'da Lordlar Kamarası ' n

dan geçti ve Cinnah 7 Ağustos'ta Delhi'
den Karaçi'ye Pakistan'ın ilk genel vali
si sıfatıyla geldi. 11 Ağustos'ta da Ku-
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rucu Meclis başkanlığına seçilerek ken
disine "kaid-i a'zam" (büyük önder) un
vanı verildi. 14 Ağustos' u 15 Ağustos 'a 

bağlayan gece Kurucu Meclis'te bir ko
nuşma yapan genel vali Hindistan yarı
madasında Pakistan ve Hindistan adla
rıyla iki ayrı devletin kurulduğunu res
men ilan etti ve görevini Cinnah'a bıraktı. 

1941 'de sağlığı bozulan ve daha son
raki mücadele yıllarının yoğun çalışma
larıyla halsiz düşen Cinnah 1948 Hazi
ranında doktorlarının tavsiyesiyle Quet
ta'ya gitti ve bir süre de Ziarat 't a kaldı ; 

ciğerlerinden rahatsız olduğunun anla
şılması ve durumunun ciddileşmesi üze
rine önce Quetta'ya ( 13 Ağustos), sonra 
da Karaçi 'ye getirildi ve orada vefat et
ti (ll Eylül 1948) 

Cinnah, Hint yarım;:ıdasının çeşitli coğ
rafi bölgelerine dağılmış, farklı dilleri 
konuşan müslümanları tek bir bayrak 
altında ve bir vatan üzerinde toplamak 
için verdiği uzun ve kararlı mücadele ile 
yalnız devlet değil millet kuran büyük 
dünya liderleri arasına girmiştir. Ancak 
gerek bu hususun. gerekse yeni kurulan 
devletin karakteri hakkında bugüne ka
dar Cinnah'ın lehinde ve aleyhinde bir
çok değerlendirme yapılagelmiştir. Onun 
başarısının sırrı ise daima hukuka da
yalı bir politika takip etmesinde ve bu 
yoldaki kararlılığındadı r. Ciddi. soğuk

kanlı ve mantıklı bir insan olan Cinnah 
mücadelesinde şiddete ve kaba kuwete 
yer vermemiş ve her şeyin hukuk ölçü
leri içinde yapılmasını istemiştir. 
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Fevkalade kibar bir insan olan. bütun 
öğrenimini İngiliz okullarında yapan ve 
İngiltere 'de Privy Council gibi krala ya
kın en üst düzey görev yerlerinde çalı

şan Cinnah tam bir Batılı kişiliğe sahip
ti ve bundan dolayı çevresinde Mr. Cin
nah adıyla anılırdı. Ana dilini pek iyi bil
mez, konuşmalarını daha ziyade İngiliz
ce yapar. genellikle İngiliz aristokratları 
gibi giyinirdi. Cinnah ' ın bu kişiliği ve gö
rünümü Pakistan Devleti 'nin karakteri 
ve özellikle İslam'ın bu devletin yapısın
daki yer i üzerindeki değerlendirmeler
de sıkça konu edilmektedir. Her ne ka
dar Cinnah, Hoca İsmailileri'nden olsa 
da kendisini sadece müslüman olarak 
tavsif ederdi. En azından bulunduğu yer 
itibariyle müslümanların mezhep farklı
lı klarını aşmaları gerektiğini söyler ve 
kendisi de bunu uygulardı . Ayrıca İsla
mi konularda tartışmalı hususlardan ka
çınırdı. Yeni kurulacak devletin siyasi 
kimliği üzerine konuşurken bunun bir is
lam devleti olacağını belirtmekle yeti
nir, hukuki düzenlemeler ve anayasaya 
ait ayrıntılara girmezdi. Bu yüzden bu
gün bile devletle ilgili farklı görüşleri sa
vunan çeşitli gruplar kendi görüşlerini 
desteklemek konusunda Cinnah'a atıf

ta bulunabilmektedirler. Cinnah siyası 

anlayış olarak liberal ve demokrat idi. 
Bu anlayışının tam anlamıyla Batı kay
naklı olmaktan ziyade İslam'a dayalı ol
duğunu söylerdi. Ona göre, "Dinlerin
de bile müslümanlardan daha demok
rat hiçbir kimse yoktu" . Buradan hare
ketle onun kafasındaki Pakistan. İslam ' 
dan ilham alan. fakat aynı zamanda mo
dern, demokratik, halkın iradesine bağ
lı ve her dinden vatandaşlarının eşit hak 
ve sorumlulukları olan bir devlet idi. Ona 
göre devletin görevi birtakım teorik tar
tışmalarla uğraşmak yerine hürriyetçi 
ve sosyal adaletçi bir sistem geliştirip 

bunun i şlemesini sağlamaktır. Ancak bu 
genel çerçevenin ayrıntılarını ortaya ko
yup gerçekleştirmeye Cinnah ' ın ömrü 
vefa etmedi. 

Cinnah'ın kişiliğinde ve takip ettiği po
litikada en etkili faktörlerden biri de 
Mustafa Kemal'dir. Birçok konuşmasın

da bizzat dile getirdiği gibi onu örnek 
almış ve meclis kendisine kaid-i a'zam 
unvanını verirken Liyakat Ali Han tara
fından "devletimizin Atatürk'ü" sözleriy
le alkışlanmıştır. I. Dünya Savaşı ' nda Os
manlı Devleti'ni destekleyen Cinnah, Tür
kiye Cumhuriyeti 'nin kuru lmasından son
ra Türkiye 'ye olan ilgisini daha da art
tırmıştır. Pakistan ' ın tarih sahnesine çık-

masından sonra diplomatik münasebet 
kurulacak ülkeler arasında ilk sıranın 
Türkiye Cumhuriyeti 'ne veri lmesi, Cin
nah ' ın Türkiye'ye ve Türkler' e olan sev
gi ve saygısının işaretidir. 

Bir kısmı sağlığında olmak üzere Cin
nah'ın mektuplarıyla çeşitli söylev ve de
meçleri kitap haline getirilerek yayım
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Mantık ve fıkıhta kullanılan 
bir terim. 
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D MANTlK "Asıl , nevileri ihtiva eden 
mahiyet" anlamındaki cins. mantıkta tü
mel varlık veya kavramları ve bunlar ara
sındaki ilişkiyi ifade eden beş külll* nin 
ilki ve en kapsamlı alanıdır. Mantık ta
rihinde beş küllfyi oluşturan kavramlar 


