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CÂDELHAK ALÝ CÂDELHAK

onun her me nö tik ala nın da ki ka bi li yet ve 

uz man lı ğı nın bir so nu cu dur. Cal der, bir çok 

aka de mis ye nin sı ra dan bir iş ka bul et ti-

ği ki tap de ğer len dir me işi ne bü yük önem 

ver miş tir. Aka de mis yen ler ge nel lik le bir 

der gi edi tö rü nün öner di ği ki ta ba ta nı tım 

ya zar ken Cal der bu nu ken di dü şün ce le ri ni 

de or ta ya koy ma nın bir yo lu ola rak gör-

müş ve de ğer len di re ce ği eser le ri biz zat 

seç me ye özen gös ter miş tir. Üçü ha riç bu 

de ğer len dir me le rin ta ma mı nı, dok to ra sı nı 

ta mam la dı ğı üni ver si te nin ya yın or gan la rı 

olan Bul le tin of the Scho ol of Ori en tal 

and Af ri can Stu di es’te ve Jo ur nal of Se-

mi tic Stu di es’te ya yım la mış tır.

Cal der’a şöh ret ka zan dı ran en önem li 

eser hiç şüp he siz Stu di es in Early Mus-

lim Ju ris pru den ce ad lı ki ta bı dır. Ho ca sı 

Wans bro ugh ile Ig naz Gold zi her ve Jo seph 

Schacht’ı iz le yen Cal der bu ese rin de Ha-

nefî, Şâ fiî ve Mâ li kî mez hep le ri ne ait en 

er ken fı kıh me tin le ri ni de rin bir tah li le 

tâbi tu tar. Böy le ce oku yu cu ya, bel li baş lı 

fı kıh me tin le ri nin tah li li ışı ğın da İs lâm’ın 

ilk asır la rın da fık hın na sıl doğ du ğu nu gös-

ter me ye ça lı şır (Berg, s. 45). Onun bu ese-

rin de ki bir baş ka he de fi de söz ko nu su 

me tin le rin top lum sal, si ya sal ve zi hin sel 

ar ka pla nı nı or ta ya koy mak, mü el lif le ri nin 

öz gün lük, ya ra tı cı lık ve yo rum tek nik le ri-

ni be lirt mek ve ni ha yet hu kukî norm la-

rı tes bit et mek tir. Aka de mik çev re ler de 

yan kı uyan dı ran bu ese riy le Cal der, er ken 

dö nem fı kıh me tin le ri ara sın dan ör nek 

ola rak seç ti ği bir di zi eser (el-Mü dev ve-
ne tü’l-kübrâ, el-Mu va¹ ¹aß, el-Üm, MuÅ ta-
½a rü’l-Mü zenî, Kitâbü’l-ƒarâc) ışı ğın da 

bü tün bir ge le ne ğin ta rih sel olu şum ve 

ge li şi mi ni ke şif yol cu lu ğu na çık mış tır. Ona 

gö re bu me tin ler le sos yal ger çek lik ara sın-

da çok ya kın bir iliş ki bu lun sa da bun lar 

ge re ği ka dar dik kat çek me miş tir. Cal der, 

“muh ta sar” ve “mebsût” ola rak iki gruba 

ayır dı ğı fürû-ı fı kıh eser le ri ve ya fetvâ ki-

tap la rı nın, hem için de bu lu nu lan dö ne-

min hu kukî uy gu la ma la rı nı hem de sos yal 

şart la rı nı yan sıt tı ğı nı dü şün müş tür. Söz
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da Arap ça ve Fars ça’sı nı ge liş tir di. Da ha 

son ra Lond ra’ya dön dü ve The Scho ol of 

Ori en tal and Af ri can Stu di es’de Ame ri-

kan ta rih çi si John Ed ward Wans bro ugh 

ne za re tin de dok to ra öğ re ni mi ne baş la dı. 

Bir di ğer ho ca sı Ann Kat ha ri na S. Lamb-

ton’un da et ki siy le İran ve Şiîlik üze rin de 

dur du. İmâmiy ye fık hın da oto ri te kav ra-

mı nı in ce le di ği The Struc tu re of Aut ho-

rity in Ima mi Shi£¢ Ju ris pru den ce ad lı 

te ziy le dok to ra ça lış ma sı nı ta mam la dı. 

1980’de Manc hes ter Üni ver si te si Or ta do-

ğu Araş tır ma la rı Bö lü mü’nde İs lâm hu ku-

ku ve Arap ça okut ma nı ola rak gö re ve baş-

la dı. Has ta lı ğı se be biy le emek li ye ay rıl dı ğı 

1997 yı lı na ka dar bu ra da ders ver me ye 

de vam et ti. He nüz kırk ye di ya şın da iken 

13 Şu bat 1998’de öl dü. Mes lek taş la rı G. R. 

Haw ting, Ale xan der Sa mely ve J. Ah mad 

Mo jad de di onun için bir an ma ki ta bı ya-

yım la mış tır (Stu di es in Is la mic and Midd le 
Eas tern Texts and Tra di ti ons: In Me mory of 
Nor man Cal der, Ox ford 2001).

Kı sa sa yı la bi le cek aka de mik ha ya tın da 

Cal der, Stu di es in Early Mus lim Ju-

ris pru den ce ad lı ki ta bı ya nın da (Ox ford 
1993) yir mi bir ma ka le (tam lis te si için bk. 
Ba loğ lu, sy. 10 [2007], s. 280-281), bir çok 

an sik lo pe di mad de si ve kırk üç adet ki tap 

de ğer len dir me si yaz mış (tam lis te si için 
bk. Gle ave, Is la mic Ju ris pru den ce, s. 219-
222), ara la rın da Türk ler’in de bulun du ğu, 

bü yük kıs mı Or ta do ğu’dan ge len yir mi den 

faz la öğ ren ci ye yük sek li sans ve dok to ra 

te zi da nış man lı ğı yap mış tır. Sünnî ve Şiî 

hu kuk me tin le ri ne olan geniş vu ku fu, de-

rin tah lil le ri, her me nö tik (yo rum) ala nın da-

ki ya zı la rı, sa yı sız kon fe rans la rı ona ulus lar 

ara sı bir şöh ret kazan dır mış tır. Ölü mün-

den son ra öğ ren ci si Ah mad Mo jad de di ile 

ya kın dos tu An drew Rip pin’in bir lik te ya-

yım la dık la rı Clas si cal Is lam: A So ur ce bo ok 

of Re li gi ous Li te ra tu re ad lı der le me ese-

re (Lon don 2003) Cal der’ın adı da bir ve fa 

bor cu ola rak ek len miş tir. İs lâm araştır ma-

la rı ala nın da ki li sans öğ ren ci leri için dinî 

li te ra tür de İs lâmî öğ re ti le rin na sıl ge li şip 

ol gun laş tı ğı nı or ta ya koy ma yı amaç la yan 

eser ger çek te Cal der’ın bir pro je siy di. 

Yi ne Mo jad de di ve Rip pin, onun anı sı na 

dok to ra te zi nin ba zı bö lüm le ri ni ve bü tün 

ma ka le le ri ni der le yip neş ret miş tir (In ter-
pre ta ti on and Ju ris pru den ce in Me di eval 
Is lam, Al ders hot 2007). Ese rin ko nu baş-

lık la rı Cal der’ın il gi alan la rı na da ir ipuç la rı 

su nar. Cal der’ın, kav ram sal ça lış ma lar da 

İs lâm hu kuk çu la rın ca kul la nı lan ba zı ta bir 

ve kav ram la rın özel lik le mü fes sir ler ta ra-

fın dan na sıl an la şı lıp yo rum lan dı ğı nı be lir-

le mek için yaz dı ğı tef si re da ir ma ka le ler 

[Ri yad 1988], s. 19-64); “et-Telš¢¼u’½-½ınâ£î 

li-te vâlü di’l-insân ve’l-ichâ²” (el-Müßte me-
rü’t-tâsi£ li-Mec ma£i’l-bu¼û¦i’l-İslâmiy ye, 
Ka hi re 1983, s. 445-469); “Æud siy ye tü’l-

¼a re mey ni’ş-şerîfeyn fi’l-Æurßân ve’s-Sün-

ne ve’l-fıšhi’l-İslâm” (Me cel le tü’l-Fik ri’l-
İslâmî, XVII/4 [Bey rut 1408/1988], s. 39-
52; ay nı ma ka le: e½-Øah ve tü’l-İslâmiy ye, 
I/1, Hay da râbâd 1989, s. 54-89); “el-Ez her 

ve’t-ta£lîm” (el-Müs li mü’l-mu£â½ır, XIV/55-
56 [1990], s. 135-162).
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ÿMeh met Boy nu ka lın

– —CALDER, Norman
(1950-1998)

Ýslâm hukuku alanýndaki
çalýþmalarýyla tanýnan þarkiyatçý.˜ ™

21 Mart 1950’de İs koç ya’nın Buc kie 

ka sa ba sın da doğ du. 1972’de Ox ford Üni-

ver si te si’nde ki Wad ham Col le ge’ın Ori-

en tal Stu di es Bö lü mü’nü bi tir di. Bu ra da 

Arap ça ve Fars ça öğ ren di ği yıl lar da ho-

ca la rı Freed y Be es ton ile Ric hard Ru dolf 

Wal zer’ den çok et ki len di. Me zu ni ye ti-

nin ar dın dan Or ta do ğu’yu do laş tı. Su udi 

Ara bis tan ve İran’da dört yıl sü rey le bir 

yan dan İn gi liz ce öğ re tir ken bir yan dan 
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de ge le cek ne sil le rin gö re vi dir. Bun dan 

do la yı kav ram ola rak tak lid, mut lak ita at 

ve bo yun eğ me an la mı nı içer se de ay nı za-

man da bi rer fa kih olan müf tü le ri aslî me-

tin le re mü ra ca at et mek ten kur ta ran bir 

ni te li ğe sa hip tir. Ku ru cu ima mın ba ğım-

sız yo ru mu söz ko nu su fıkhî me se le yi bir 

ka ra ra bağ la mış ve son ra ki yo rum lar için 

bir te mel oluş tur muş tur. Bu da dik kat li 

ba kıl dı ğın da oto ri te nin kö rü kö rü ne ol-

ma yan bir tas di ki an la mı na gel mek te dir. 

Zi ra müf tü, bir ko nu da ku ru cu ima mın 

gö rü şü nü ol du ğu gi bi ak tar mak su re tiy le 

bir ta raf tan usul ka ide le ri çer çe ve sin de 

ay nı ima mın be ce ri ve ba şa rı sı nı te yit et-

miş, bir ta raf tan da ge le ne ğin sü rek li li ği ni 

sağ la mış ol mak ta dır (Is la mic Law and So-
ci ety, III/2 [1996], s. 162).

Cal der’ın eser le ri in ce len di ği tak dir de, 

gö rüş le ri nin ar ka pla nın da Ju li us Well-

ha usen ve Ru dolf Karl Bult mann gi bi ün lü 

şar ki yat çı la rın ya nı sı ra Ig naz Gold zi her, 

Jo seph Schacht ve ho ca sı John E. Wans-

bro ugh’nın me tot ve fi kir le ri nin bu lun du-

ğu gö rü lür. Ni te kim Cal der meş hur ese-

ri nin ön sö zün de bu şah si yet le ri zik re der 

(Stu di es in Early, s. ix). Ay nı şe kil de me to-

do lo jik alt ya pı sı nın ge liş me sin de, yüz ler ce 

ese re ya zar lık ve ya edi tör lük ya pan Ya hu-

di lik uz ma nı Ja cob Ne us ner’e de çok şey 

borç lu ol du ğu nu be lir tir. Zi ra Ne us ner’in 

Tal mud’a uy gu la dı ğı in ce le me me to du 

Cal der’ın İs lâm hu ku ku na da ir araş tır ma-

la rın da önü nü aç mış tır (Melc hert, s. 306). 
Yi ne yıl lar ca bir lik te ça lış tı ğı ar ka daş la rı 

Phi lip Ale xan der, Co lin Im ber ve da ha son-

ra Ale xan der Sa mely ile çe şit li ko nu lar da 

gi riş ti ği aka de mik tah lil ler, onun uf ku nun 

ge niş le me sin de ve eser le ri nin ol gun laş-

ma sın da önem li rol oy na mış tır. Cal der 

yük sek li sans ve dok to ra ders le rin de İs lâm 

hu kuk çu la rı na duy du ğu hay ran lı ğı giz le-

mez, on la rın çok ze ki in san lar ol duk la rı nı 

söy ler di. Öy le ki, “Ben Schacht ol mak ye-

ri ne Se rahsî ol ma yı ter cih ede rim” di ye cek 

ka dar açık söz lüy dü.

Nor man Cal der, N. J. Co ul son’un da 

yap tı ğı gi bi özel lik le Sünnî hu kuk me tin-

le ri ne uy gu la dı ğı me tin sel-ta rih sel me to-

duy la ün sa lan, fi kir le ri “aşı la maz” ka bul 

edi len Jo seph Schacht’ın ba zı gö rüş le ri ne 

iti raz et miş tir (me selâ bk. Ze itsc hrift für 
Ge-schich te, s. 264). Do la yı sıy la bu iki en-

te lek tü elin Schacht’ın tah tı nı sal la dık la rı 

söy le nir. Bu nun la bir lik te Cal der’ın bil-

has sa fık ha da ir eser le rin de Schacht’ın 

et ki sin de kal dı ğı gö rü lür ki bu et ki onun 

Stu di es in Early Mus lim Ju ris pru dence 

ad lı ese rin de ol duk ça bâriz dir (Pe ters, 
XXVI/4 [1994], s. 699; ay rı ca bk. Mag hen, 

eleş tir miş tir. A‘za mî, Wans bro ugh ve Cal-

der’ın, ha dis ler le Kur’an’ın da da hil ol du ğu 

er ken dö ne me ait İs lâmî li te ra tü rün iki 

as rı aşan bir sü re zar fın da bü tün müs lü-

man top lu mu ta ra fın dan teş kil edil di ği ve 

ge liş ti ril di ği şek lin de ki gö rüş le ri nin ger-

çe ğe uy ma dı ğı nı söy le miş tir (The His tory 
of the Qur’anic Text, s. 337). Ay nı şe kil de 

Cal der’ın adı ge çen ese ri Vâil Hallâk (Wa el 

Hal laq) ve Ha rald Motz ki gi bi şar ki yat çı lar 

ta ra fın dan da eleş ti ril miş tir (Ab dül hakîm 
el-Matrûdî, XLIV/1 [1430/2009], s. 156 vd.).

Cal der, ted vin ve ge liş me dö nem le rin de 

ku ram sal an lam da yo ğun zi hin sel fa ali-

yet gös te ren hu kuk çu la rın te ori ile uy gu-

la ma ara sın da ki me sa fe nin açıl ma ma sı 

için cid di gay ret sar fet tik le ri ni dü şü nür. 

İc ti had ka pı sı nın hiç bir za man ka pan ma-

dı ğı nı önem le vur gu la yan mü el li fe gö re 

bu gün me sa fe bir ta kım se bep ler yü-

zün den açıl mış du rum da dır. Do la yı sıy la 

müs lü man la rın kar şı laş tık la rı ye ni hu kukî 

so run la rın çö zü mün de el de ki teo rik bil-

gi den faz la is ti fa de edi le me mek te dir. 

Bu nun önem li se bep le rin den bi ri, bü yük 

müc te hid imam la rın ar dın dan ge len fa-

kih le rin ge le ne ğe sı kı ca bağ lan ma la rı ve 

tak li di sü rek li teş vik et me le ri dir. On lar 

Kur’an âyet le ri ni ve sün ne ti ön ce ki le rin 

yap tı ğı gi bi yo rum la mak ye ri ne ge le ne ği 

iz le me yi ter cih et miş ler, zi hin sel ka bi li yet 

ve ener ji le ri ni ön ce ki eser le ri şer het me 

yo lun da har ca mış lar dır. Bu du rum fa-

kih le rin ka pa si te ve be ce ri ek sik li ğin den 

kay nak lan ma mak ta dır, böy le yap mak la 

on lar ge le ne ğe olan sa da kat ve bağ lı lık la-

rı nı gös ter me yi amaç la mış lar dır (BSO AS, 
LXI II/2 [2000], s. 217).

Tak lid kav ra mı na özel bir önem at fe den 

Cal der bu çer çe ve de öz gün gö rüş ler ile ri 

sü rer ve tak li din kö rü kö rü ne bir ita at ve 

bağ lı lık ola rak gö rül me di ği ne dik kat çe-

ker. Bu kav ram la bir lik te “in ti sap, takyîd 

ve ic tihâd fi’l-mez heb” kav ram la rı nın İs-

lâm ta ri hin de ki fıkhî tec rü be nin olu şu mu-

na kat kı da bu lun duk la rı gi bi bir mez he be 

bağ lı lı ğın açık lan ma sı ve meşrû kı lın ma-

sın da da cid di rol oy na dık la rı nı söy ler. Ona 

gö re mez he bin ku ru cu ima mı, ku ral la rı 

doğ ru dan va hiy met nin den çı kar ma yet ki-

si ne sa hip yegâne ba ğım sız müc te hid dir. 

Ku ru cu ima mın bu yet ki ve be ce ri sin de 

sem bo lü nü bu lan top lu mun tec rü be si de 

tak lid adı al tın da ge le ne ğe da hil edi lir. 

Ço ğun luk la kö rü kö rü ne bağ lı lık şek lin de 

an la şıl dı ğın dan red de di len tak lid as lın da 

geç mi şin tec rü be si ni bir tür dik ka te al-

mak, şim di ki za ma nı geç mi şin tec rü be-

siy le bir leş tir mek ve ona di na mik bir yön 

ver mek ten iba ret olup bu nu ic ra et mek 

ko nu su mal ze me den fay da lan mak is te-

yen eko no mi ve ya top lum ta rih çi le ri, o 

dö ne min ken di man tık kur gu su nu an la-

ya bil mek için ön ce lik le kav ram la rı nı mut-

la ka bil mek zo run da dır (Gle ave, Is la mic 
Ju rispru den ce, s. 2).

Er ken dö nem fı kıh kül li ya tı ara sın dan 

seç ti ği eser le rin her me nö tik tah lil le rin-

den yo la çı kan Cal der, bu eser le rin önem-

li bir kıs mı nın adı ge çen hu kuk ekol le ri-

nin ku ru cu la rı na ait ol ma dı ğı so nu cu na 

var mış tır. Ona gö re bu eser le re za man 

içe ri sin de bir grup fa kih-âlim son şek li ni 

ver miş tir. Me selâ ken di si İmam Mâlik’e 

nis bet edi len el-Mu va¹ ¹aß ın as lın da ta-

ma men ona ait ol ma dı ğı, zi ra ese rin dü-

ze nin de ve içe ri ğin de ki ay rın tı lar dik ka te 

alın dı ğın da za man ba kı mın dan Sahnûn’un 

el-Mü dev ve ne’sin den son ra ta mam lan-

dı ğı ka na atin de dir. Di ğer bir ifa dey le bi li-

ne nin ak si ne ta rih açı sın dan ön ce ge len 

el-Mu va¹ ¹aß de ğil el-Mü dev ve ne’dir 

(Stu di es in Early, s. 21; Vi kor, LXXXII/1 
[2003], s. 2). Ay rı ca el-Mu va¹ ¹aß, Mâ li kî 

fık hı nın tam bir dö kü mü nü ver mez, el de-

ki mal ze me de rin le me si ne in ce len di ğin de 

bu hu sus açık ça gö rü lür. Adı ge çen eser-

de il gi li ko nu lar da mal ze me bu lun du ğu 

tak dir de ha dis le re, bu lun ma dı ğı yer ler de 

ikin cil oto ri te ler den ge len ri va yet le re yer 

ve ril miş, boş luk ve ay rın tı lar da iş İmam 

Mâ lik’e düş müş tür (Stu di es in Early, s. 
22). Ay nı şe kil de el-Üm de mez he bin son-

ra ki fa kih le ri ara sın da sü rüp gi den tar tış-

ma lar la bağ lan tı lı şe kil de can lı, or ga nik 

me tin sel ge liş me nin bir ürü nü olup İmam 

Şâ fiî’nin ve fa tın dan son ra or ta ya çık mış tır. 

Söz ko nu su fa kih ler bu top lu fıkhî ça ba-

la rı nı ku ru cu imam la rı na at fet miş ler dir. 

Bu me tin ler fa kih le rin, ta le be le rin ka tıl-

dık la rı ders mec lis le rin de din le dik le ri söz-

le ri ve tut tuk la rı not la rı ken di ara la rın da 

do laş tı rıp mü za ke re et me le ri nin ar dın dan 

mey da na gel miş tir. Bu ders ler ve not lar 

umu ma ka pa lı dır; tek ba şı na oto ri te, 

sağ lam âlim mef hu mu he nüz oluş ma dı-

ğın dan tu tu lan not lar her za man tas hi he 

açık tır ve tam bir ürün ola bil me le ri için 

ol gun laş ma sü re ci ne ih ti yaç var dır. Bu 

sü re cin ar dın dan eser ler mez he bin ku ru-

cu la rı na at fe di lir. Do la yı sıy la bu eser le rin 

ol gun laş ma sı II. (VI II.) yüz yı lın son la rı nı 

ve III. (IX.) yüz yı lın baş la rı nı bul muş tur 

(a.g.e., 7. bö lüm; krş. Ahmed El Shamsy, 
CXXXII/2 [2012], s. 199; Ab dül ha kîm el-
Matrûdî, XLIV/1 [1430/2009], s. 148). An-

cak Hint li âlim Mu ham med el-A‘za mî, 

Cal der’ı se kü ler ta rih çi le rin izin den git ti ği 

ve ha dis li te ra tü rü ile Rabbânî li te ra tür 

ara sın da ayı rım yap ma dı ğı ge rek çe siy le 
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müs lü man lar, Na ti onal Mus lim Uni ver sity 

(Câ mia Mil li ye İs lâ mi ye) adıy la bir üni ver si-

te ku rul ma sı yö nün de ka rar al dı lar. Üni-

ver si te nin ku ru lu şu nu ilân et mek üze re 

ca mi de ya pı lan top lan tı da o sı ra da has ta 

olan Şey hül hind Di yû bendî’nin ko nuş ma 

met ni Şebbîr Ah med Osmânî ta ra fın dan 

okun du. Bu ra da üni ver si te nin han gi ih ti-

yaç lar se be biy le ku rul du ğu an la tı lı yor ve 

müs lü man la rın kon tro lün de bir yük sek 

öğ re tim ku ru mu nun ge rek li li ği ne işa ret 

edi li yor du. Ku ru luş ta şı da Şey hül hind ta-

ra fın dan kon du (Mevlânâ Mah mûd Ha-
san, I, 47-60). Mah mûd Ha san Di yû bendî, 

Mu ham med Ali Cev her, Hâfız Ha kîm M. 

Ec mel Han, Muh târ Ah med En sâ rî ve 

Ab dül mecîd Ho ca’nın yer al dı ğı üni ver si-

te ku ru cu lar he ye tin de Müf tü Kifâye tul-

lah Dih levî, Sey yid Sü ley man Ned vî, Şebbîr 

Ah med Osmânî, Mu ham med İk bal, Ebü’l-

Kelâm Âzâd ve Sey yid Mah mûd gi bi ki şi-

ler de var dı. 22 Ka sım 1920’de ya pı lan iş 

bö lü mün de Ha kîm M. Ec mel Han emîr-i 

câmia, Mu ham med Ali Cev her şey hü’l-

câmia ol du. Ken di si ne tek lif edi len bu 

gö rev le ri ka bul et me yen Mu ham med İk-

bal üni ver si te ye des tek ol ma sö zü ver di. 

Üni ver si te nin adı olan Na ti onal Mus lim 

Uni ver sity’nin çe vi ri si ola rak Câ mia Mil li ye 

İs lâ mi ye (Ja mia Mil lia Is la mia) kul la nıl dı ve 

ar dın dan bu çe vi ri as lı nın ye ri ni al dı.

Üni ver si te nin ku ru lu şun dan son ra Ali-

garh Ko le ji’nden ba zı ho ca lar bu ra ya ge-

çer ken ba zı la rı da her iki yer de ders ver-

di. Ali garh Ko le ji öğ ren ci le rin den bir grup 

Câ mia Mil li ye’ye ka yıt yap tır dı. Bu ye ni 

ku ru luş imkânsız lık lar se be biy le an cak ki-

ra la nan ev ler de, ça dır lar da ve açık alan-

lar da eği tim ya pa bi li yor du. Mu ham med 

Ali Cev her bu sı ra da Mu ham med İk bal’in 

Es râr-ı ƒôdî ve Ru mûz-i bî-ƒôdî ad lı şi ir 

ki tap la rı nı, Ha mî düd din Ferâhî de Fâti ha 

sûre si nin tef si ri ni oku tu yor du. Dil, ta rih 
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Hin dis tan’da Şey hül hind Mah mûd Ha-

san Di yû bendî ön der li ğin de ba zı müs lü-

man ilim ve fi kir adam la rı med re se ile 

mo dern üni ver si te nin iş bir li ği içe ri sin de 

eği tim yap ma sı nı is ti yor du. Bu bir li ği ger-

çek leş tir mek ama cıy la Mah mûd Ha san, 

Ali garh Ko le ji ile gö rüş me ler baş lat mış, 

Ali garh Ko le ji’nde ki dinî ders le ri Dâ rü-

lulûm-i Di yû bend ho ca la rı nın, Dâ rü lulûm-i 

Di yû bend’de ki ma te ma tik ve İn gi liz ce gi-

bi ders le ri de Ali garh Ko le ji ho ca la rı nın 

ver me si nok ta sın da ara la rın da an laş ma 

sağ lan mış tı (1910). Ay rı ca Del hi’de Ali garh 

me zun la rı na dinî ko nu lar da tak vi ye kurs-

la rı ve ril me ye baş lan mış tı. Trab lus garp 

ve Bal kan sa vaş la rın dan son ra Hin dis tan 

müs lü man la rı ara sın da Os man lı hilâfe ti-

ni ko ru ma ya yö ne lik ça ba la rın art ma sı ve 

bu hu sus ta Ali garh me zu nu fi kir ve si ya-

set adam la rı nın ak tif rol al ma sı, Ali garh 

Ko le ji’nin ye ni bir kim li ğe ka vuş tu rul ma-

sı nok ta sın da bir dü şün ce nin do ğu şu na 

ze min ha zır la dı. Mal ta’da ki esa re ti so na 

erip 1920’de Hin dis tan’a dö nen Mah mûd 

Ha san Di yû bendî’nin ya nın da yer alan Hi-

lâ fet Ha re ke ti men sup la rı ve iç le rin de Zâ-

kir Hü se yin’in de bu lun du ğu Ali garh Ko le ji 

me zun la rı ku ru mun yö ne ti mi ni ele ge çir-

me ye ça lış mış sa da ko lej ida re si nin bek-

len me dik ma nev ra la rı kar şı sın da başa rı lı 

ola ma mış lar dı (Sey yid M. Hâdî’, I, 37-46). 
İn gi liz hü kü me ti nin des tek le di ği Ali garh 

Ko le ji yö ne ti mi nin tu tu mu bu işe gi ri şen-

le ri al ter na tif bir müs lü man üni ver si te si 

aç ma dü şün ce si ne yö nelt ti. Ali garh me-

zun la rı nın des te ğiy le 29 Ekim 1920 Cu-

ma gü nü ko le jin ca mi sin de bir ara ya ge len 

Câmia Milliye İslâmiye’nin kampüsü - Delhi/Hindistan

X/3 [2003], s. 276-277). Cal der, fi kir le rin-

den et ki len di ği ho ca sı Wans bro ugh gi bi 

me tin ler ara sın da ta rihî ve dinî ayı rım 

yap ma mış, Tan rı’yı bil me nin me tin le ri 

oku ma ve yo rum la ma ye te ne ği ne bağ lı 

ol du ğu na inan mış, hep si ni edebî me tin 

ka te go ri sin de de ğer len di re rek ay nı tah lil 

me to du nu uy gu la mış tır. Wans bro ugh ve 

Cal der bu me tin le ri kur tu lu şa gi den yo lun 

fark lı ifa de le ri ola rak gör müş ler, do la yı sıy-

la ger çe ği kav ra ma nın an cak bu me tin-

le ri iyi an la mak la müm kün ola bi le ce ği ne 

inan mış lar dır (Top rak, sy. 4 [2004], s. 198).
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