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Önsöz

Türk-Hint münasebetlerinin tarihi çok eskilere gitmektedir. 
Gazneli Mahmud’un XI. yüzyıl başlarındaki Hindistan sefer-
lerinden XIX. yüzyılın ortalarına kadar, Hindistan yarıma-
dasının büyük bir kısmı (Seyyidler [1414-1451] ve Lûdîler 
[1451-1526] hariç), değişik Türk hanedanları tarafından idare 
edilmiştir. Bu bakımdan her iki milletin tarihlerinin birbirleri 
ile irtibatlı ve birçok müşterek yönleri olduğu âşikârdır.

Ancak Hindistanlılar Türkistan Türkleri’ni bu kadar erken ta-
nımış olsalar da, Osmanlılar ile doğrudan ilişkileri XV. yüzyılın 
sonlarına doğru başlamıştır. Zaman içerisinde gelişen bu bağ, 
özellikle Hindistan müslümanlarının Osmanlılar’a olan ilgileri 
1870’lerden itibaren doruğuna erişecek ve giderek bir hüzün 
hikâyesine dönüşecekti. İslam memleketlerinin birer birer Av-
rupa hâkimiyetine girmeleri karşısında Hindistan müslüman-
ları için Osmanlılar âdeta özledikleri her şeyi temsil ediyordu. 
Onlara göre, “Osmanlılar İslam’ın gururu, sultan-halife de İslam 
dünyasının birliğinin sembolü ve müslümanların hâmisi idi.”

Önceleri bir tür  hasret ve umut şeklinde gelişen bu anlayış za-
manla Osmanlılar ve Osmanlı Devleti’nin bekası için Hindistan 
müslümanlarını harekete geçirecek ve 1924’te hilâfetin ilgasına 
kadar ellerinden gelen her türlü fedakârlığı yapmaya götüre-
cekti. Öte yandan, iki halk arasındaki tarihî, dinî ve kültürel 
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bağların yanında, Hindistan’ın aynı zamanda bir İngiliz sömür-
gesi olması, aradaki ilişkilere siyasî bir muhteva da ilâve ediyor, 
böylece işin içine bir de İngiltere ve İngiliz siyaseti giriyordu.

Bu çalışma 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan (Doksanüç 
Harbi) Türkiye’de hilâfetin ilga edildiği yıl olan 1924’e ka-
dar Hindistan müslümanları1 ile Osmanlılar’ın ilişkilerini ve 
İngiltere’nin politikalarını incelemektedir. Bu dönem “panis-
lamizm” diye tanımlanan bir gelişmenin dünya gündeminde 
tartışılmaya başlandığı zaman dilimine rastlar. Bu yüzden de 
birçok tarihçi Hindistan-Osmanlı ilişkilerini “panislamizm” 
çerçevesinde değerlendirir. Bu çerçeve aynı zamanda bu çalış-
manın da ana temasını oluşturmaktadır.

Yakın geçmişte başka ülkelerde ve Türkiye’de genel olarak bu 
çerçevedeki ilişkilere değinen bazı çalışmalar yapılmıştır. Bun-
lar arasında R. L. Shukla, Britain,	India	and	the	Turkish	Empire	
1853-1882 (New Delhi 1973); Y. D. Prasad, The	Indian	Muslims	
and	 the	World	War	 I (New Delhi 1985) ve G. Minault, The	
Khilafat	Movement (New York 1982) özellikle belirtilmelidir. 
Bizde ise bu tür konular son zamanlara kadar hassas olarak de-
ğerlendirildiği için ne yazık ki pek ilgi gösterilmemiş âdeta ka-
çınılmıştır. Bu bakımdan (daha çok bir derleme mahiyetinde) 
olmasına rağmen, Türk kamuoyunun ve ilim çevrelerinin dik-
katini yeni bir alana çekmesi bakımından M. Kemal Öke’nin, 
Hilâfet	Hareketleri (Ankara 1989) önemli bir adımdır. Ancak 
yukarıdaki eserlerin hiçbiri bizim çalışmamızda esas aldığı-
mız dönemle bir bütün halinde ilgilenmemektedir. Kezâ bu 
eserler ilişkilerin genelde yalnız siyasî tarafına ağırlık vermekte 

1 Burada sözü edilen “Hindistan müslümanları” bağımsızlık (1947) ön-
cesi Hindistan’a ait bir kullanımdır. Çalışmamızda esas olan insanlar 
bugün artık üç ayrı devletin (Hindistan, Pakistan ve Bengladeş) sınır-
ları içerisinde yaşamaktadırlar. Dolayısıyla buradaki “Hindistan müs-
lümanları” kullanımından bütün bu devletlerde yaşayan müslümanlar 
anlaşılmalıdır.
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ve çoğunlukla sadece İngiliz ve Hindistan kaynaklarına da-
yanmaktadırlar. Tabiatıyla çok çeşitli ve zengin Osmanlı arşiv 
malzemeleri birtakım güçlükler yüzünden kullanılamamış, 
dolayısıyla bu çalışmalar Osmanlı topraklarındaki gelişmeleri 
gerektiği şekilde ortaya koyamamışlardır.

Bunun yanı sıra konu hakkında, dönemin yazarları ve gü-
nümüz ilim adamlarınca birçok izah öne sürülmüş olmakla 
birlikte, tarihî, dinî, siyasî ve ideolojik açılardan bu ilişkilerin 
mahiyetini anlamaya çalışan ciddi bir çalışmanın olmadığı da 
bir gerçektir. Bunun sonucu olarak Hindistan müslümanları 
tarihinin, hatta bir bakıma Osmanlı tarihinin bu önemli cephe-
si hakkındaki bilgilerimiz, ana hatlarıyla genel kabullere dayalı 
olup yeterince araştırılmamıştır. Bütün panislamizm çalışmala-
rında olduğu gibi, şüphesiz bunun da en büyük sebebi, değişik 
ülkelerde ve farklı dillerdeki muhtelif kaynak ve arşiv malze-
melerinin temininde ve bunların kullanımındaki güçlüklerdir. 
Ancak şurası muhakkaktır ki gerçekçi, kabul edilebilir ve ilmî 
bir değerlendirme sadece bu güçlükleri aşmakla değil, aynı 
zamanda bu kaynakların ve malzemelerin birbirleriyle karşı-
laştırılmaları ile ortaya çıkabilir.

Bu gaye ile elinizdeki çalışma öncelikle Türkiye, İngiltere, Hin-
distan, Pakistan arşiv ve kütüphanelerindeki belge ve malze-
melerin taranması, değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır.2 
Kezâ ilgili dillerdeki kitap, makale, gazete, günlük ve hatırat 

2 Bu çalışma genel olarak 1990’da Londra Üniversitesi School of Oriental 
and African Studies Tarih Bölümü’ne sunduğumuz Indian	Muslims	and	the	
Ottomans (1877-1914): A	Study	of	Indo-Muslim	Attitudes	to	Pan-Islamism	
and	Turkey adlı doktora tezine dayanmaktadır. Ancak gerek konunun 
bütünlüğü gerekse daha sonra gelişen olaylar itibariyle okuyucuyu boş-
lukta bırakmamak adına ikinci baskıda 1924’e kadar olan ilişkiler de 
ele alınmıştır. Kezâ aradan geçen süre içerisinde Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’nde kullanıma açılan yeni vesikalarla (özellikle Yıldız Esas Evrakı, 
Sadâret Hususi ve Sadâret Resmi Mâruzat) birlikte, bu alanda yapılan 
son çalışmalar da gözden geçirilerek yeni ilâveler yapılmıştır.



PANİSLAMİZM14

gibi basılı kaynaklar da çalışma içerisinde geniş bir şekilde kul-
lanılmıştır. Özellikle yakın dönem Hindistan-Osmanlı tarihi 
ile ilgili bir çalışma için ilk defa kullanılan Osmanlı ve Hindis-
tan arşiv malzemeleri konuya yeni boyutlar kazandırmaktadır. 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki belgelerin araştırmacılara 
açılması çalışmaları hâlâ devam etmektedir. Ancak şu ana ka-
dar görülen ve faydalanılan belgeler açıkça göstermektedir ki 
bunların değerlendirilmesi sadece Hindistan ve Türkiye’deki 
değil, bütün İslam dünyasındaki siyasî ve fikrî gelişmeleri an-
layabilmek için son derece önemlidir.

Yaklaşık dört sene süren araştırmalarımız sırasında ilgi, des-
tek ve yardımlarını gördüğüm birçok kişi ve kuruluşa burada 
teşekkürlerimi arzetmek isterim.3 Özellikle (İngiltere’de) In-
dia Office Library and Records, Public Record Office, British 
Museum, School of Oriental and African Studies, Institute of 

3 Burada üzülerek bir hususu belirtmeden geçemeyeceğim. Araştırmalar 
yaptığım birçok arşiv ve kütüphaneler arasında çalışma izni alabilmek 
için ne yazık ki en çok Türkiye’de sıkıntılarla karşılaştım. Bir başka ülke-
de sadece bir kimlik kartı gösterilerek girilebilen arşivlerle kıyaslandığı 
zaman, kendi ülkemde meselâ Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde çalışabil-
mek için yaklaşık sekiz ay kadar izin beklemiş olmamı hâlâ anlayabil-
miş değilim (bununla birlikte son zamanlarda bu hususun düzeltilmiş 
olmasını da sevinçle karşılıyorum). Fakat asıl acı olan bu değildi. Çalış-
tığım alan ve konu itibariyle Osmanlı Devleti’nin Londra Büyükelçiliği 
ve Bombay Konsolosluğu arşivleri büyük önem taşıyordu. Daha önce, 
bazısı yabancı uyruklu olan, bir kısım araştırmacıların T.C. Londra Bü-
yükelçiliği Arşivi’ni kullandıklarını bildiğim için aynı gaye ile ben de 
müracaat ettim. Maalesef “şu ana kadar kimseye böyle bir izin verilme-
diği” gerekçesiyle talebim reddedilmişti. Bunun üzerine büyükelçiliğe 
tekrar giderek, daha önce izinsiz (!) olarak orada çalışma yapan (bazısı 
yabancı) araştırmacıların isimlerini ibraz etmem de bir şey değiştirmedi. 
Bu defa (TC Bombay Konsolosluğu Arşivi için de olmak üzere) iki defa 
da Dışişleri Bakanlığı’na müracaat ederek izin istedim. Fakat maalesef 
her iki müracaatıma cevap dahi alamadım. Memleketimizde ilme ve 
araştırmaya verilen önem hakkında tartışmalar yoğunlaştıkça ben hep 
başımdan geçenleri hatırlıyorum. 
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Historical Research (Londra); (Hindistan’da) National Archives 
of India (Delhi), Aligarh Muslim University Library, Jamia Mil-
lia Islamia Library, Indian Institute of Islamic Studies (Delhi), 
Khuda Bakhsh Library (Patna); (Pakistan’da) Pakistan Nation-
al Archives, Quaid-i Azam University (İslâmâbâd), NWFP 
Archives (Peşâver) and Penjab University (Lahor); (Türkiye’de) 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi, İstanbul Üniversitesi Kütüphane-
si, Millî Kütüphane, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merke-
zi’ni burada zikretmek vefa sorumluluğudur.

Çalışmalarım sırasında kendisinden büyük yakınlık gördüğüm 
ve her zaman bilgi ve tecrübesinden faydalandığım Londra 
Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Z. H. Zaidi’yi saygıyla 
anıyorum. Ayrıca bu eserin her aşamasında değerlendirmele-
riyle daima bana destek olan meslektaşım Dr. Tufan Buzpı-
nar’ı, İslam Araştırmaları Merkezi’nin değerli ilim adamları ve 
uzman personelini ve nihayet hiçbir zaman benden dualarını 
eksik etmeyen ailemi anmadan geçersem kadirşinaslık etme-
miş olurum.

Son olarak bu süre içerisinde bana maddî ve mânevî destek 
sağlayan Türkiye Diyanet Vakfı’na bir defa daha minnettarlığı-
mı belirtmek isterim.

İstanbul 1996


