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Bind-Pakistan Uynşmazlığınm Menşe'Ieri 

ve 

Bangladeş'in Doğuşunun Tarihçesi 

(I) 

N. Ahmed ASRAR 

Bazı ilim adamlan, tarihçi veya politikacı olsun, Pakistan ile Hin
distan arasındaki uyuşmazlığı:p. temelinin Müslümanların Hindistan top
ra!rlar~a adım attıklan ilk günden itibaren başladığını beyan ederler. 
Mesela, Murray Titus'a göre, «Ün iki yüzyıl gibi uzun bir süreden beri 
İslam ile Hindujzm Hindistan'da temastadır; ve bu on iki yüzyıldan 
beridir ki iki dini toplum birbiriyle çatışma halindedir»1

• Titus'un bu 
ifadesinde hakikatın büyük bir P!iyı vardır, ama bUn.un konuyu olduğun
dan daha çok basit olarak gösterdiği de meydandadır; Bu konunun daha 
çok ağırlik taşıdığım ve çok taraflı olduğunu söylüyoruz. Zira, müslü
manlar ile HindUlar arasındaki dini ve kültürel çatışmalar zaman zaman, 
özellikle oı:i;a çağda azalımş, ortak hareketler vey kişisel tesebbüslerle 
iki cema'at arasında anlayış ve ahenk sağlanmaya çalışılımştır2• Ne var 
ki, bölücü- kuvvetler, birleştirici güçlere üstün gelmişlerdir3 • Şunda hiç 
şüphe yoktur ki, İslam bir kere, dini ve kültürel bir kuvvet olarak «Hin
duizm'in tamamen aksiyöndedir»4

• Şuna da şüphe yok ki, Hindistan'ı 
bölen din olmuştur5• İslam, insanın sadece özel hayatını etkileyen bir din 

' / 

olsaydı, Hindular ile Müslümanlar arasındaki üzücü çekişme hatta nef-

1 Titus, Murray, Indian Islam, 1930, s. 176. 
2 · Aziz Ahmed, Studies in Islamic Culture in the lndian Environment, Oxford 1966, s. 73. 
3 A.g.e., ayru yerde. 
4 Thomas, F.W., Mutual Influence of Muhammedans and Hindus in_ India, Çambridge 

1892, s. 12. 
5 Wallbank, T. Walter, A Short History oj India and Pakistan, New York 1958, s. 25. 
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ret ve kiİı, belki meydana gelmeyecekÜ. İslam, Hinduluk'ta:ıi çok daha 
geniş kapsamlı bir din-olup tam bir hayat nizarnını. ifade eder, ve bu hu
sus,. kendisine mahslis bir kültürün ortaya . çıkmasıİıı;ı. sebep olmuştur. 
İslam, «Şirk»e muhalif ve «tek Allah»a inanan bir din olmasına mukabil 
Hinduluk, putperestliğin her türlusünü kabUl eder. Hinduizm'in ·tam ak
sine, İslam, insanoğlunun eşitliğine inanır ve 'kast' sistemini düpedüz 
reddeder. Hinduizm'in süs, merasim, karışıklik ve müŞkülpesentliğine 
nazaran İslam, sadelik ve tevazil dinidir ve süsten uzaktır. Psikoloji yö
nüyle Hinduizm karamsar, hissi ve filozofik olmasına mukabil İslam, 
dinamik ve kuşkusuzdur6 • 

Hindistandaki Müslümanlar, Arap, İranlı, Afgan, ve Türklerin ha
lefi idiler. Onlar ikinci derecedeki yerli tesiriere rağmen asıl yabanci ka
rakterlerini asırlar boyunca muhafaza edebildiler. Nitekim Hindu muel
lif Jadunath Sarkar, «Müslümanların, Hindistan'da oturdukları, halde 
kendilerini bunun bir parçası olarak saymadiklarını» 7 kaydediyor. 

Hindistan'da Hindular ile Müslümanların birU,kte . yaŞamalarının 
uzun süreli· tarihinde çekicilik ve erime yerine, zıtlaşma işlemi daha et
kileyici olmuştur8• Tara Chand gibi, Hindu-Müslüman birliğinin bir sa
vunucusu dahi şu satırları yazmaktan kendini alamamıştır: «Hindu zih
niyeti, umumiyetle neyin 'doğru' oluşu ile ilgilenirken, Müslüman zihni
yeti neyin 'dürüst' olmasını araştırmıştır. Hindu, dinin özel ve kişisel 
yönleri üzerinde dururken Müslüman da bunun toplumsal karakterine 
daha çok önem vermiştir. Hindu, sosyal adetlerindeki ayıpları örtmeye 
çalışırken Müslüman bunu hoşnutsuzlukla karşılamıştır. Öte yandan, 
Müslüman'ın (bazan) Hindu'ye müsamahasız şekilde davranİnası ve geç- · 
mişin acı hatırası, Hindu'ya ızCill-ap vermiştir. Müslüman'ın, kendi sin~
sinde sakladığı Arapların mazisine karşı Hindu. hiçbir ilgi duymamıştır. 
Müslüman ise Veda'lar (Hinduların . dini kitapları) 'dan kalma Hindis
tan'a alışamamıştır»9 • Başka bir müellif diyor ki, «HindUlar, dinde 
fj.kir özgÜrlüğüne ve sosyal. davra.nışlarda taassuba yer verirken Müslü
manlar ise di!Ji konularda aynı taassubu ve sosyal ilişkilerinde geniş öz-
gürlük düşüncesini savunmuşlardır»10 • • 

Hindistan'a ilk adım. atan Müslümanlar, Arap tüccarlar idi11
• Bu 

6 Thomas, F.W., a.g.e., s. 12. 
7 Sarkar, ·Jadunatlı, A History of Aurangzeb, Kalkütta 1912-24, C. V, s. 487-88. 
8. Spear, Percival, India, Pakistan and the West, Londra 1958, s. 88. 
9 Tara Chand'dan naklen, H. Kabir, Abıı'l-Kalam Azad, Bombay 1959, s. 238. 

10 Majumdar, RC., Tlıe Dellıi Sııltanate, Bombay 1960, s. 616-17. · 
11 )3k: Nedvi, Seyyid Süleym~, Arab.on ki Cahdzrani, Azaıngarlı 1935. 

\ 
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Müslüman Arap tüccarlar, 7 inci ile 9 uncu yüzyıllar arasında Hindis
tan'ın batı ve güneydeki kıyı bölgelerinde yerleştiler. Mahalli Hindu 
Race'ler evvela bunlara iyi muamele yaptı, hatta İslamiyeti yayma izni 
de verdiler12

• 712 yılında Muhammed'ubn Kasım, Sind eyaJetini fethedip ··. 
bunu cihanşümUI İslam Halifeliğine kattı. Bu suretle, HindUiar ile Müs
lümanlar arasındaki ilişkiler tamamen değişik bir şekil almış oluyordu. 
Artık Müslümanlar idareci ve HindUiar tebea idi. «Siyasi ilişkinin bu 
şekli, ki birkaç yüzyıl sonra bütün Hint alt kıtasına yayılmış ve XVIII 
inci yüzyılına kadar devam etmiştir, ister istemez iki toplum arasındaki 
çekişmeye yolaçmış ve Hindistan'ın Ortaçağ ile Yakın Çağ tarihinde de
rin izler bırakmıştır»13 • 

Gazneli Mahmud'un Hindistan'a yaptığı 17 sefer büyük dini velvele 
havası içinde geçmiştir. Somnath adlı Hindu mabedinin yağması ve bu
rada buiunan putların kırılması müslümanlarca sevinç ve takdirle kar
şılanmış ve Mahmud, Müslüman şairler ile ·tarihçilerce kahraman olarak 
gösterilmiştirH. Muhammed Şahab'ud-Din Gavri'nin 12 inci yüzyılda Hin
distan'a gelişi, Müslümanların tam yedi asır süren hakimiyetinin başlan
gıcı olmuştur. Bu müddet içinde Hindistan'm hemen hemen bütün kısmı 
üzerinde hüküm sürmesine rağmen Türk ve Mgan sultanlar, Hindu te
beasına karşı son derece yumuşak ve müsamahakar davranmış15 ve on
lara İslamiyeti zorla kabui ettirmek şöyle dursun, İslamiyeti yaymak için 
herhangi ciddi bir teşebbüste dahi buiunmamı~lardır16 • Hindistan'da İs
lam ne kadar yayılahiimiş ise bli tasavvuf ehli, va'iz, misyoner ve tüc
carların gayretleriyle olmuştur17• Müslüman hükümdarların Hindıl reaya
sı üzerinde herhangi bir dini baskı yapmamalarına rağmen Müslümanlar _. 
ile HindUiar arasındaki din, kültür ve an'ane farkı, uzun süre devam et
miş ve onlar birbirine karşı kin ve nefret dolu bir tavır takınmışlardır. 

12 Khan, Qadir Husain, Madras Christian College Magazinedeki makale, 1912-13, s. 241. 

13 · Aziz Ahmed, a.g.e., s. 77. 
14 !sami, Fııtılh'us-Saliitin, (Hazırlayan: A.S. Usha), Madras 1948, s. 42; Tfısi, Nizam'ül

Mülk, Siyasetname (Shefer baskısı), ss. 77-80, 138-56. 

15 Prasad, Ishwari, Muslim Rııle in India, Allahabad 1930, s. 258; U.N. Ghoshal'dan naklen, 
R.C. Majumdar, The Strııggle for Empiı·e (C.V. The History and Cıılture of the Indian People), 
Bombay 1957, s. 500; Aziz Ahmed, a.g.e., s. 82; Sharma, S.R., The Religious Policy of the Moghul 
Emperors 1940, s. 8 ve 103-4; Rajendra Prasad, India Divided, Bombay 1946, s. 86. 

16 Aziz Ahmed, a.g.e., s. 82. 
17 Arnold, T.W., The Preaching of Islam, Londra 1896, s. 4; Tafsilih için bk: Abdulhak, 

Mevlevi, Urdu ki ibiidiiyi neş-ii-nümii men Sılfiyii-yi Keriim ka Kiim, Karaçi 1953; Aziz Ahmed, 
The Sufi and the Sultan in Pre-Mughal India, DER ISLAM 38, 1-2 0962), s. 142-53; İkrfun, S.M. 
Ab-i Ka.vsar, Lahor 1952, s. 429-30; Wali, A., Hindııism According to Muslim Sujfs, JASB, XI 

(1923), s. 237-52. 

İTED - F. 4 
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Hindistan'a ilk gelen müslümanlar coğrafya, din, . dil, ırk, renk ve 
· medeniyet bakımından tamamen qeğişik b1r dünyadan g~lmişlerdi. Hin
distan'ın iklimi, kültürü ve medeniyetindeki esrarı, ve buranın insanla
rının sade ve mütevazi hayatı, kendilerine çok garip geldi. Onlar kendi
lerini Bindulardan üstün. sayıp Hindistan'ı «acayipler diyarı» olarak ni
telendirdiler. Bu hususta, Hindistan'da Timuroğulları İmparatorluğunun 
kurucusu Zahir'ud-Din Ba.bür'ün şu sözleri, Müslümanların Hindistan ile 
Hindfı.lar hakkında neler düşündükleri konusunda bir fik!r verir : - «Ga
rip bir memlekettir (şu Hindistan) : Bizim vilayetlere nisbetle, . başka 

· bir alemdir. Dağ ve suyu, cengel ve ovası, toprağı ve vilayeti, hayvan ve 
nebatları, ahalisi ve dili, yağmuru ve rüzgarı hepsi tamamen başkadır»18• 

Babür, «Hindistan ahalisinin çoğu kafirdir» diyor ve şöyle devam edi
yor : «Hindistan, letafeti az olan bir yerdir. Halkında güzellik, iyi mua
mele ve terbiye, aralarında münasebet, zevk ve idrak, edeb, kerem ve 
mürüvvet, hüner ve işlerinde usul ve intizam, kaide ve düzen, iyi ad ve 
iyi et, üzüm, kavun ve iyi meyveler, buz, soğuk su, pazarlarında iyi ek
mek, hamam, medrese, mum, meş'ale ve şamdan, bunlardan hiçbiiisi yok
tur»19. Müslümanların, Bindilları aşağı görmesi, onlarla pek alışveriş 

yapmaması ve bazı ufak tefek Müslüman hakimierin de kendi Hindfı. 
reayasına karşı ayırım yapması20, tabii olara)r Hillduların tepkisiniii 
uyanmasına sebep teşkil etmiştir. 

Esasen kast'lara ayrılmış olap. Hindfı.lar, Müslümanları çok daha ön
ceden «kast dışı» ilan etmiş onlara «maleçh» · (pis ve gayri safi) lakabını 
takmışlardı21• Müslümanlada ne evlenir ne de beraber yemek yerlerdi, 
hatta yanlarına bile yaklaşınayı veya onlara dokunınayı 'bulaşık' ?larak 
düşünürlerdi22• Kendi din ve kültürlerini Müslümanlardan adeta sakla
maya çalıştılar23 • Daha sonraki yıllarda, mesela, XI inci'den XV inci yüz
yıla kadar Binduların dini ve sosyal görüşleri daha da daraldı, ve bun
dan sonraki zamanlarda Hindfı.lar ayrı bir karakter kazandılar24 • 

· 18 Babur, Sultan Zahir'ud-Din, Baburnıime (Hazırlayan, Re§it Rahmeti Arat), C. III, .İstan

bul 1970, s. 443-444. 
19 A.g.e., s- 473. 
20 Mesela, Ke§mir'in 'Putkıran' Sikender'i, ve Güceriit'ın Sultan Mahmud Begra'sı, Hindiila

rın ata binmelerini veya Holi ile Divali gibi bayramıanın açıkça kutlamalannı yasaklainışlardı. 

(el-Biri'ıni, Ebu Reyhfin, Kitab el-Hind (İng. tre. E.C. Sachau), Londra 1910, X, s~ 19-20). 

21 Majumdar, a.g.e., s. 619. 

22 A.g.e., aynı yer. 
23 A.g.e., s. 22-23. 
24 Aziz Ahmed, Stııdies in Islamic Cultııre, s. 100. 
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Sosyal ve külti,irel alanlarda bu ayırımlar meydana gelirken siyasi 
ve aske;ri alandaki mücadele ve çekişmenin arası kesilmiş değildi. Müs
.lümanlar, Hindistan'a nisbeten kolaylıkla hakim olmalarına rağmen de
vamlı olarak İfindfıların ciddi ve şiddetli silahlı direnişiyle karşılaştı
lar. Gazneii Mahmud'un. istilalarına karşı Hindu Race ve Mihracelerin, 
J~ipal ile Anandpal'ın yamnda toplanmş.ları bilineli bir husustur25

• Sul
tan Kutb'ud-Din Aybek'in ölümünden sonra Racput'lar, Govaliyar ile 
Chansi'yi geri aldılar. Balban'm zamanında Hillduların ayaklanması de
vam etti. 1226'da Avadh'm Bartif adlı h!ndu emiri 120,000 müslüman'ı 
kılıçtan geçirdi26

• Hüsrev Han ve Bukka gibi, önce hindu iken müslüman
lığı kabul eden ve daha sonra Hindu dinlerine. geri dönen generaller, 
« Vicayanagar>> Hindu devletçiğ·ini kurdular. İşte bu Hüsrey Han ve as
kerleri, hizmet ettikleri müslüman sultamn sarayının bütün erkeklerini 
kılıçtan geçirdikleri gibi kadınlarm ırzına da geçtiler. Ayrıca, camilere 
putlar yerleştirip Kur'am Kerimleri de parçaladılar27 • Sultan İbrahim 
Lodi devrinde ise N agor'un bir. hindu emiri müslümanlara mümkün ol
duğu kadar eziyet etti28

• XVI mcı a.şırın başlangıcında Müslüman idaresi 
Rana Sanga tarafından ciddi bir şekilde tehdid edildi. Rana ~artap Singh 
ise, Moğol imparatoru Ekber'i hayli uğraştırdı. Sonra Evrengzeb devrin
de Şivaci önderliğinde Marhata'ların baş kaldırması saltanatın bünyesini 
sarstı. Marhata'lar bundan sonra kuvvet ve kudret kazanmış ve Moğol 
İmparatorluğunun çökmesiyle de tüm Hindistan'da müslümanlara karşı 
sindirme harekatına girişmiş, yüzlerce ev, cami ve medreseleri yerle bir 
etmiş ve müslümanları katliama tabi tutm~şlardır29• Müslüman aleyhtarı 
vahşet, XVIT inci yüzyılda da Jat'ların ortaya çıkışıyla daha vahim 
bir hal almıştır. Bunlar, Ekber Şah gibi Hillduların dostu olan bir hü
kümdarı da bağışlamamış ve Hindu bir kadınla evlenmiş olması sebebiy
le kabrini talan etmişlerdir30• 

Moğol veya Timuroğullan İmparatorluğunun çökmesiyle Müslüman
lara muhalif olan kuvvetler, özellikle, Racput., Marhata ve Jat Hinduları, 
bütün güçleriyle yüzeye çıkmışlardı. Ancak bu dış tehlike idi. Müslüman
lar için bir de iç tehlike vardı : Müslümanların diııi ve kültürel durgun-

25 Bk. Majumdar, Hindu Reaction to Muslim Invasions, Patdar Commemoration Volume, 
Poona 1950, s. 347-48. 

26 D.C. Ganguly'dan naklen, Majumdar, The Stnıggle for Empire. Bombay 1957, s. 55. 
27 Bami, Ziya'ud-Din, Tarih-i Firtw.ah1, Kalkütta 1862, s. 408-12; !sami, a.g.e., s. 374-75. 
28 Aziz Ahmed, a.g.e., s. 94. 
29 Tafsi:lat için bk: Sarkar, J., Fall oj the Mughal Empire, Kalkütta 1938-50, C. II, s. 15, 

17-20, 109-10 ve 142:43. 
30 Aziz Ahmed, a.g.e., s. 95. 
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luğu ve Çöküşü çok daha önce başla:m.ıştı. Celaleddin Ekber Şah (1556 -
1605) gibi, imparatorluk başmda bulunan bir zatm İslamiyeti terk edip 
Hindf:ı. dininin etkisi altmda «Dini İlahi» adında yeni bir din icat edip 
buna salik olması, İslamiyet'e ağır ağır darbe indirmemiş ise de geride 
menfi tesirler birakmıştır31• Bundan sonra bir süre, hakim sınıfmda İs-' 
larniyet ve bunun akidelerini, ibadetlerini ve an'anelerini hafife almak 
moda olmuştur. Cihangir Şan devriıide bu böyle idi. Şahcihan'dan sonra 
Evrengzeb ile· Dara Şikoh arasındaki iktidar mücadelesinin ·de bundan 
ileri geldiği söylenebilir. Bu mücadelede Sünni Müslümanları temsil eden 
Evrengzeb, dinde liberalizmi, daha doğrusu «irtidad»ı temsil eden Dara 
Şikoh'u yenmiştir32 • Bununla birlikte muhtelif mutasavvıflar ve mübel
liğler tarafından karşı dini harekat başlamıştır. önce Hoca Baki Billah 
ve sonra Şeyh .A1ımed Sirhindi, İslam kalesine yönelen saldırılara cesa
ret ve şiddetle karşı koymuşlardır. xvrn inci ,yüzyılın başmda ise Şah 
VeliyulİaJ:ı Dehlevi'nin ortaya çıkışıyla İslam'da reform ve direniş hare
keti başlamıştir .. 1 757'de Bengal'in Plassy muharebesinde Sirac'üd-Dev
le'nin İngilizlere mağlup olması, İngilizlere tüm Hindistan'ın hakimi 
olma yolunu açmıştır. Böylece Müslümanlar, siyasi iktidardan manrum 
olmanın yanmda sosyal ve kültürel alanda, Hindf:ı.larla beraber, İngiliz
lerin baskısına maruz kalmışlardır .. 

Hindistan'ın diğer bölgelerine nisbetle Bengal eyaleti Müslümanları
nın durumu daha da kötü idi. Bengal'in nüfUsunun çoğunluğunu gaşri 
müslim Dravit'ler teşkil ediyordu83

• Bu Dravitler ekonomik ve sosyal ba
kımdan yoksul idi ve Arya'lı olan Hindf:ı.larca aşağı . görülüyordu. Top
lumun en aşağı sınıfı (kastı) olmak itibariyle, yüksek sınıfdan olan Hin
df:ı. Brahmanlarm mezalimi altmda çırpınıyorlardı. Eşitlik ve kardeşliğe 
önem veren İslam dini bunlara 'kurtuluş müjdesi' olarak geldi ve bunlar 
kitle halinde Müslüman oldular34

• O kadar ki, Ram Gopal'm «<ndian Mus
lims»de dediği gibi sayıları, kısa bir süre içinde, asırlarca Müslümanla
rm hakimiyeti altmda kalan Kuzey ve Orta Hindistandaki MüslÜmanla
rm sayısını geçtP5• Bengal'de İslam, hiçbir siyasi kuvvet olmaksızın üs
tün başarılar kazanırken İngilizler, kendi menfaatlerinin korunması için: 
yüksek kast'a mensup Hindf:ı.ları himaye etme politikasını tercih ettiler. 

31 Tafsilat için bk. A.g:e., s._ 167-181. 
32 Tafsilat için bk. A.g.e., s. 191-196. 
33 Marghub Siddiqi, Muslim Movement agalnst Hindıı Domination, Perspective, Karaçi, C. 

IV, No. 11 ila 12 (1971), s. 49. 
34 A.g.e., 
35 Ram Gopal'dan naklen," Marghub Siddiqi, a.g.e,, s. 49-50. 
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İngilizlerin, Bengal Müslümanlarını HinO.Uların ekonomik, sosyal ve si
yasi hakimiyetleri altına sokmalarının asıl gayesi, kendi iktidarlarını 
güçlendirmek idi. Zira onlar, İslamiyetİn dev-rimcilik, özgürlük ve insan 
eşitliğine ilişkin .talimatını kendi iktidarları için tehlikeli olarak sayı
yorlardı36. Hindillar ise İngilizlerin güttüğü bu politikanın faydalarını 
daha önce sezmişlerdi. Nitekim Hindil kapitalistler, İngilizlerin Hindis
tan'ı ele geçirme mücadelesinde Fransızlara karşı kendilerine maddi yar
dımda bulundular37, Bu önemli yardıma karşılık olarak İngillzler, Müs
lüman toprak sahiplerini teker teker topraklarından kovup yerlerine yük
sek kast'lı Hindilları toprak ağaları yaptılar, ve bu ekonomik adaletsiz
liği, 1793'te çıkardıkları «sürekli yerleşme» adlı bir toprak kanunu ile 
kanunlaştırdılar38. Bunun neticesi olarak, Bengal. Müslümanlan bu ta
rihten itibaren tamamiyle Hilldilların ekonomik sömürgesi ve sosyal ha,
kimiyeti altına girdiler39. 

Bengal'in Müslüman halkı, İngilizler ile HilldUların bu planlı baskı
sına karşı ilk defa 1827'de Mir Nasır Ali (veya Titu Mir) önderliğinde 

ayaklandılar. Taraftarlarının çoğunu fakir çiftçiler teşkil eden Titu Mir, 
yer yer İngiliz polisi ve askerleriyle çatıştı ve onlara ağır darbeler in
dirdi. Hatta, bir süre için Kalkütta'nın gi.ineyi ve doğusundaki bütün böl
geleri ele geçirdi. Ancak, idari ve askeri bilgisi fazla olmayan Titu Mir, 
hareketini uzun sÜre devam ettiremedi ve 1831'de Kalkütta'ya yakın bir 
yerde İngilizlerle tutuştuğu bir çarpışma sırasında öldü40

• Müslümanla
rın başka bir ayaklanması Hacı Şeri'at'ullah'ın liderliğinde meydana gel
di. Şeri'atullah'ın «Ferayizb adıyla tanınan bu hareketinin başlıca ama
cı, Hindistan'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi, Bengal Müslümanlarının 
dini vaziyetini dilzeltmek ve bu vesileyle aniarı yeniden canlandırmak 
idi41 • 1838'de Şeri'atullah'ın ö~ümünden sonra oğlu Dudu Mian hareke
tin başına geçti ve bunu militan bir örgüte dönüştürdü. «Ferayizi»ler ile 
İngilizler arasmda meydana gelen çeşitli silahlı çatışmalarda HükUmet 
kuvvetleri yenilgiye uğradı. Amma, çeşitli nedenlerle bu hareket de bir 

36 A.g.e., aynı yerde. 
37 Kamruddin Ahmed'den naklen, a.g.e., s. 51. 
38 Bu kanunun Bengal müslümaniarına ne gibi ağır darbe indirdiğine ~kin teferruatlı bilgi 

için bk: Kamruddin, A Social History of Bengal. 
39 Bengal müslümanlannın bu zamanın kötü durumu W.W. Hunter'in The lndian Mussalmans 

adlı eserinde ayrıntılı biçimde anlatılmı§tır. 

40 Anwar Enayetullah, Bengal Muslims' Struggle for Sıırvival, Perspective, C. IV, No. ll ila 
12, 1971, s. 56; Marghub Siddiqi, a.g.e., s. 52. 

41 Anwar Enayetullah, a.g.e., aynı yerde; M. Siddiqi, a.g.e., aynı yer. 
' 
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süre sonra söndü. Maamafih bu hareketler ve ayaklanmaların yankısı 
Bengal'da uzun süre .devam ettL 

Bengal Müslümanları, · Hindfr.,.İngiliz hakimiyetini baştan atmaya ça- . 
lışırken, Kuzey Hindistan Müslümanları ·da düşmanıarına karşı mücadele 
ediyorlardı. Seyyid. Alımed Barelvi, Hindistan'da 1820'ye doğru, Ara b 
Yarımadasında ortaya çıkan Muhammed'ubn Abd'ül-Vahhab'ın etkisi al
tında «Mücahidin» adlı dini .bir harekete başlamıştı. Hareketin amacı, 
bir yandan dinde. ihya hareketi gerçekleştirmek ve diğer yandan . İslam · 
aleyhtarı -kuvvetlere karşı silahlı mücadele etmek idi. Seyyid Ahmed Ba
relvi, Pencap ve Kuzey Batı Sınır Bölgesi Müslümaniarım Sih'lerin me
zaliminden kurtarmak amacıyla 1824'te bir mücahitler kuvveti teşkil etti. 
1826'da Cihad başladı ve Sihler ile. Mücahitler arasında meydana gelen 
çeşitli çarpışmalarda mücahitler ağıi bastılar ve 1830'da Peşaver'i ele 
geçirmeye muvaffak oldular. Peşaver'in fetbinden sonra bir İslam Cum
huriyeti kuİ-uldu ve bunÜrı başına Ahmed Barelyi «H~life~> olarak geti
rildi42 .. Ancak bu devletin ömrü çok kısa .oldu ve Balakat'ta 1831'de Sili
ler ile ml.!.cahitler arasında meydana gelen muharebede Barelvl şehit düş-· 
tü ve mücahitler bozguna uğradı. Ve böylece, «MÜcahidiıi» hareketi de 
sona erdi43. 

«Mücahidin» ile «Ferayizi» hareketleri arasında doğrudan doğruya 
bir ilişki bulunduğu hakkında kesinlikle bjı-_ şey söylenemez·;. fakat şurası 
muhakkaktır ki Titu Mir,. Hacı Şeri'atullah ve Dudu Mian, Seyyid Ahmed 
Barelvi'nin «Mücahidin» hareketinden ilham almışlardı. Ayrıca, Barelvi' 
nin iki kez Bengal'ı ziyaret edip bll.rada:ki· Müslümanları Cihada davet 
etmesi ve Bengal Müslümanlarının da ondan hayli tesir aldığı bilinen bir 
husustur44 • Aziz Ahmed'in dediği gibi: «Tarihin ne kadar garip bir te
sadüfüdür ki, Pakistan'ın kuruluşundan tam bir yüzyıl önce, iki küçücük 
Müslümari devleti, kısa· bir süre için dahi olsa bi!ıbir muhalefete rağmen 
ortaya çıkmayı başardılar. Bunların ikisi de ideolojik yönden birbirine· 
bağlı olup, bugün Pakistan olarak bilinen, Müı::ılümanların çoğunluk teş-
kil ettikleri ay:tıı bölgelerin içinde bulunuyorlardı»45 . · 

«Doğu Hindistan Kumpanyası» adıyla tanınan. İngiliz HükUmeti, ge
nellikle HindUlara nazaraiı MU.Slümanlara karşı daha az hoşnut bir tutum 
takınmıştı. Bunun birçok . nedenleri vardı. _Evvela, İngilizler hakimiyeti 

42 Mujahid, (Sharif al-), BengaZi Mujalıidin, Perspectiv~, C. IV, No. ll ·ila 12, s. 60. 
43 A.g.e., 
44 A.g.e., 
45 Aziz Ahmed, a.g.e., s. 217. 
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Müslümanlardan devr aln:iışlardı ve onlara ba§ dÜ§man gözüyle bakıyor
lardı. Bunun için, İngilizler her fırsatta Müslümanları zayıf ve güçsüz 
duruma düşürmeye çalıştılar. Daha önce gördüğümüz gipi, «Sürekli Yer
leşme» adı altında 1793'te çıkarılan toprak kanunu, Bengal Müslümanla
rını Hindfı.ların ekonomik ve sosyal baskısı altına almayı sağlamıştı. 

Hindistan'ın öteki bölgelerindeki müslüman aristokratların sahib olduğu 
nüffı.z ise 1857'de patlak veren ilk başarısız kurtuluş savaşından sonra 

_ tamamen ortadan kaldırıldı. 1835'te Farsça yerine İngilizce'nin resni! dil 
olarak kabul edilmesinden sonra Müslümanlar, kültürel yönden daha zor 
duruma düştüler46 • Oysa, bu mesele Hindfı.lar için sadece bir yabancı dil
den başka bir yabancı dile geçmekden ibaretti. Neticede, Hindfı.lar, eko
nomik, sosyal ve kültürel alanlarda Müslümanları çok geride bıraktılar: 
İngilizce'yi çabuk öğrenip Batı edebiyatı ve kültürüne sahip kesilen Hin
dfı.lar, Hükfı.met içinde ve dışında ehemmiyetli mevkller işgal ederken 
Müslümanlar henüz İngilizce'yi öğrenip öğrenmeme~ri tartışıyorlardı. 

«Batı kültürü» kendisiyle birlikte «Rönesans»in ve «milliyetçiliğin» 
yeni Batılı kavramlarını da Hindistan'a getirmiş ve bundan ilk istifade 
eden Hindfı.lar olmuştu. Hindfı. Rönesans daha çok_ irticai mahiyette idi 
ve Hindfı. milliyetçiliğinin kökii, dine dayanıyordu. Hindfı. inanÇlarilla 
göre, dünyayı kurtarmak için Tanrı çeşitli kılıkiara girip zuhfı.r eder, on
lara göre Tanrı son olarak «Bharat-Mata» {Hindistan-Ana şeklinde dün
yaya gelmiştir47• Bu inanca göre Hindistan, bir anne gibi muhterem ve 
kutsal sayılıyor ve bunun yabancıların pençesinden kurtarılİnası gereki
yordu. 1919'da bir Hindistan gazetesi şöyle diyordu: «Ana vatanımız, 
milliyetçilik fikrinı.izin sembolüdür ...... Bu ilahi bir kavramdır ...... Ana 
vatanımız, gerçekten Hindfı.ların geçmişte ve halen taptıkları bütün ilah
ların birleşimidir»48• Saavami Dayanand Sarasvati, umumiyetle Hindfı. 

_ milliyetçiliği ve ihya hareketinin babası sayılır. 1875'de liberal fikre sa
hip olan «Brahma Samac»a karşı «Arya Samac» adlı biri, dini ve sosyal 
bir örgüt meydana getirdi. Esas itibarıyla milliyetçiliğe dayanan Arya 
Sam&c, hem İslamiyet, hem Hıristiyanlığa karşı idi. Tutumu ise, «Hin
distan sadece Hindfı.lara mahsus'tur» sloganıyla izah edilebilir49 • Arya 
Samac, aşırı Hindfı. akımlarının ilki idi. Bu örgüt, Kuzey Hindistan, özel
likle, Pencap'ta büyük sayıda taraflar kazandı. Hindfı. kültürünü her şey
den üstün tutan ikinci lider ise Savami Vivekananda idi. Vivekananda 

46 A.g.e., s. 263-64. 
47 Wallbank, T.W., a.g.e., s. 99. 
48 Ramsey MacDonald, The Awakeni;ıg of lndia, Londra 1910, s. 187'de iktihas e~tir. 
49 Wallbank, T.W., a.g.e., s. 99-100. 
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«militan milliyetçiliği»nin tercüma.nı ·olup dini ta.lima.tla. siyasi amaçları 
birleştiren bir kişi idP". Viveka.na.nda. bir süre 1\_merika. ve Avrupa'da 
Hindu dinini va.'zedip Hindistan'a. döndükten sonra. Hindilla.rı şöyle uya.
rıyordu : -- «Dünya. bir kez daha. Hindistan tarafından fethedilmeli. -
Önümüzdeki büyük ideal işte budur.. . . . . Başka. çıkar yol yok, ya. bunu 
yapmalıyız ya. ölmeliyiz»51

• «Theosophica.l Society» gibi liberal bir kuru
luş dahi aşırı Hindil akımlarını alevlendirmekten geri kalmadı52. · 

Dini reform ve rönesans hareketini tamamiyle «militan milliyetçi
liğe» dönüştüren kişi Gangadhar Tilak idi. Tilak, İngiliz tarihçileİ-ce 
«Hindistan'daki karışıklıkların baş kaynağı» olarak adlandırılmıştır53 • 

Batılı kültürün can düşmanı olan Tilak, yerli olan her şeyi kutsal sayı
yordu. Ve «Hindistan'm kutsal topraklarının yabancılardan temizlenece
ğini» söylerken de hem İngilizleri ve hem de Müslümanları kastediyor
du54. Tilak, Hindillara askeri eğitim verilmesi için geniş bir kampanya 
açtı. Hindillarda askeri şevk yaratılması içinde Hindilların yüzyıllar ön
ceki geçmişine dikkatleri çekti. On yedinci yüzyılının sonlarına doğru 

Timuroğulları imparatoru Evrengzeb'e karşı direnmiş olan Hindil «Mar
hata» lideri Şivaci ise büyük kahraman ilan edildi. «Fil-başlı» (Başı fil 
gibi olan) ilah Ganeş onuruna özel festivallar düzenledi. Öğrencilere as
keri eğitim verilmesi için eğitim merkezleri kuruldu. Tilak, Müslüman
lara karşı, inekleriiı korunması için «inek koruma dernekleri» de açtı. 

Kısacası Tilak'ın 'milliyetçiliği' sadece Hindilluk'tan ibarettiö5 • 

Hindilların, müslümanlada İngilizlere karşı silaha sarılmak ve zor 
kullanmakta bazı gazete ve kitaplar da önemli rol oynamıştır. Bunlar 
arasında «Amrita Bazar Patrika», «Yugantar» (Yeni Çağ) ve «Young 
Indi_a» (Genç Hindistan) yer alıyor. Bengalli romancı B.C. Çatterji, 1882 
de yazdığı bir romanda anavatanı «Kali» adındaki dehşetli bir Tanrıça'
ya benzemişti. Bu kara Tanrıça, yağma, tahrip ve ölümün sembolü idi56 • 

Bu TanrıÇa, «Bande_Mataram» (Var ol Mukaddes Ana) adlı şarkıyı (ki 
daha sonra Hindistan'ın milli marşı olmuştur) okuyan Panditlerce Kal
kütta'nın bir mendirinde tapılıyordu bile5

'. Kali artık Bengal milliyetçi-

50 
. 51 

52 
53 
54 
55 
56 

57 

A.g.e., s. 100. 
Fuller, J.F.C. tarafından, India İn Revolt, Londra 1931, s. 76'da iktibas edilmi§ti:r . 
Aziz Ahmed, a.g.e., s. 264; Wallbank, a.g.e., s. 101. 
Thompson ile Garratt, Rise and Fuljilment of British Rule İli India, Londra 1934, s. 527. 
Mansherdt, C., The Hindıı-Muslim Problem in India, Londra 1936, s. 71. 
Wallbank, 'a.g.e., s. 106. 
A.g.e., s. 112. 
A.g.e., aynı yerde. 
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liğinin sembolü haline gelmişti. Aşırı milliyetçi gazete « Yug~ntar» genç 
Hilldulara eğitim verilmesi, silah inial edilmesi ve agıacın elde edilmesi 

. . ---.._ 
için mümkün olan her yola baş vurulmasını tavsiye .ediyordu. Mayıs 
1908'in bir sayısında ise bu gazete şu kışkırtıcı ifadelerde bulunuyordu : 
«Mukaddes ana (Kali) susamış ve çocuklarına, susuzluğunu giderecek 
tek şeye işaret ediyor : Onu insan kanı ve kesilmiş başlardan başka hiç
bir şey tatmin edemez»58

• Bengal, bu ateşli, kıştırtıcı ve nefret uyandırıcı 
sözler sonucu alevler içinde kalırken Hindistan'ın öbür ucu, Pencap da 
Madan Mohan Malviya ve Lala Lacpat Ray ile Acit Singh gibi aşırı Hin
du milliyetçi liderlerin yazı ve konuşmalarıyla çalkalap.ıyordu. 

Gittikçe güçlenen ve yoğunlaşan, vahim ve tehlikeli bir hal ala;ı:ı 

Hindu milliyetçiliğine karşı Müslümanların tepki göstermesi gayet tabii 
idi. MÜslümanlar için tehlike çanı çalmış ve derin uykularından uyanma 
zamanı gelmişti. Ancak, Şir Seyyid Ahmed Han'ın Müslümanlar arasın
da başlattığı milli hareket esas itibarıyla Hindu aleyhtarı değil, birlikte 
yaşamayı öngören bir hareketti. Seyyid Ahmed başlangıçta Hindu-Müs
lüman birliğinin savuncusu idiö9

• Fakat, Sarsavati, Vivekananda ve Ti- , 
lak gibi Hindu militan milliyetçilerin birleştiriciden çok bölücü konuşma 
ve faaliyetleri onu Hindulardan gittikçe uzaklaştırdı60 • O; Hintçe'nin Ur
duca konuşan müslümanlara zorla kabul ettirilmesinin tehlikelerini iyi
ce sezmişti. Ayrıca, 1885'te kurulmuş olan Hindistan Kongre Partisinin 
öngördüğü, halk tarafından seçilmiş HükUmet fikrindeki Müslümanlara 
karşı yönelen tehlikeyi de iyice anlamıştı. Bu suretle, İngilizlerin Hindis
t~n'dan ayrılmalarından sonra Hillduların ezici çoğunluğuna sahip olan 
bir ülkede Müslümanlar, daimi azınlık statüsüne düşecel.rlerdi61 • Bu ne
denle, Seyyid . Ahmed Müslümanlara . iktidar ve Hükfımette gerekli pay 
verilmesi için çalıştı. Bir yandan eğitim ve kültür yoluyla Müslümanlar
da yeni bir ihya hareketi başlattı ve öbür yandan çeşitli örgüt ve der
nekler kurarak onları siyasi alanda söz sahipleri yapmaya çalıştı. Seyyid 
Ahmed gerçekten de çağımızda, Hindistan'daki Hindular ile Müslüman
ların ayrı ayrı milletler oldukları tezini ileri süren ilk Müslüman lider 
olmuştur62 • Kalkütta'da «Merkezi illusal Müslüman Derneği»ni kuran 

' . 
58 Cumming, Sir John, Politica/ India (1832-1932), Londra 1932, s, 228-229. 
59 Bk. Muhsin-ül-Mülk, · Leelllres and Speeches (I), Lahor, (tarihsiz), s. 33-35, 118-19, 

145-6, 168. 
60 Wallbank, a.g.e., s. 104. 
61 A.g.e., s. 103. 
62 A.g.e., Aziz Ahmed, a.g.e., s. 265; Husain B. Tyabji, Badrııddin Tyabji, Bombay 1952, s. 203. 
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SeyYid Amir Ali de aynı fikri savunuyordu63 • Bu liderlerin etkisi altında 
Müslümanlar, Kongre Partisi ile pek ilgilenmediler; Kongre· Partisinin 
1885'de toplanan ilk klırultayına sadece iki müslümanaelege katılmıştı; 
müteakip yıl, toplantıya katılan 440 delegeden sadece otuzüçü müslüman
dı. Daha sonra MÜslümanların sayısı hızla azalarak 1905'te 739'a karşı 
17'ye düştü64• Nihayet, Mevlana Muhammed Ali, Şevket Ali, Navab Ah-
san ve Aga Han gibi müslüman liderler l906'da Dakka'da Müslüman Bir-
.liği'ni kurdular. Ve böylece, b~ tarihten itibaren Müslümanlar, Kongre 
Partisinden ayrı ve buna paralel olarak bağımsızlık mücadelesine giriş
tiler. 

Bazı çevreler, Müslümanlarla Hindular arasındaki bu ayırımdan in
gilizleri sorumlu tutar ve bunun «böl ve hakim ol!» politikasının doğal 
bir sonuçu olduğunu söylerler. Fakat, yukarda gördüğümüz gibi, o za
manki siyasi durum Hindular ile Müslümanları ister istemez bir birine 
düşman kılmıştı. Müslümanlar, Kongre Partisi yoluyla dertlerine çare 
bulamıyacaklarını ve bunun tüm Hindistan yerine sadece Hindfıları tem
sil eden bir partı olduğunu farketmişlerdi. Bu görüş R.P. Dutt tarafın-

. dan da payıaşılıyor : - « ... Onların Hinduizm üzerinde ziyadesiyle ısrar 
etmesi, Müslüman kamuoyunun çoğunluğunun ulusal bağımsızlık hareke
tin (Kongre Partisi) den uzaklaşmasına yol açmıştır» 65 • Aynı yazar, 

'Hindu militan liderlerin Müslüman Birliğinin kurulmasını :Zorunlu kıl
diğını da belirtiyor66• İşin garip tarafı, Hindu liderler evvela bağımsızlık 
hareketine tam· bir Laiklik karakteri vermeyi ihmal ettiler, ve Müslü-· 
manlar tepki gösterince de, Müslüman milliyetçiliğinin varlığını inkar 
etmeye kalkıştılar67 • 

1905'te İngiliz HükUmeti, sadece idari sebepierden dolaYı·. Bengal'i 
Doğu ve Batı diye iki eyalete böldü ki bu olay Hindfılar ile Müslümanlar 
arasındaki uçurumu daha da genişletmiştir. Merkezi Dakka olan Doğu 

. Bengal eyaletinin nüfusunun çoğu müslüman idi. Batı Bengal eyaletimİı 
. nüfusunun çoğu ise hindu idi. Bu taksim, Doğu Bengaf Müslümaniarına 
Batı Bengal'deki Hindfılara eşit olarak kalkınma fırsatı sağlıyordu. An-
cak, saclece din değil, edebiyat yoluyla da Hindu rönesansı ve milliyetçi-

·63 Report of the Committee oj the Central National Muhammedall Association, 1885-8, s. 21-
22; Amir Ali, Memoirs, Islamic Culture, VI (1932), s. 336-51. 

64 Wallbank, a.g.e., s. 104. 
. 65 Dutt, R.P.'den naklen, Desai, A.R., Social Background oj lndian Nationalism! Bombay 

1949, s. 303. 
66 A.g.e., s. 304; Wallbank, a.g.e., 104-5. 
67 Wallbank, a.g.e., 105. 
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lik hareketinin en koyu olduğu bu bölgede yaş~ıyan Bengal Hindfıları, 
çıkarlarına aykırı düşen bu taksimi hiç de hazmedemeıÜler, ve büyük 
yaygara kopardılar. Ülkede şiddet hareketleri yoğunlaştı ve kanlı çar-

. pışmalar günün sorunu haline geldi. Tüm Bengal sa:rlki alevler içinde 
idi68• Nihayet, İngÜiz HükUmeti 191l'de Hindfıların siyasi baskısına bo
yun eğdi ve Doğu ile Batı Bengal'ı tekrar birbiriyle birleştirdi69 • · 

Hindistan'ın siyasi sahnesine Malıatma Gandi'nin çıkması ve Birinci 
Dünya Savaşı sonrasında, müttefiklerin Türkiye'ye yaptıkları haksız 

muameleye karşı Müslümanların «Hilafet Hareketi» aqı altında direnişe 
geçmesi, Müslümanlada Hip.dfıları bir araya· getirdi. Aziz Ahm.ed'in de-·· 
diği gibi : «1919-22 yılları Hindistan tarihinde Müslümanlarla Hindfı
lar arasında en yakın siyasi dayanışmanın meydana· geldiği yıllardır» 70• 
Fakat, yine de Nehru'nun dediği gibi : «bu milliyetçilik, siyaset, din, ta
savvuf ve fanatizm'in garip bir birleşimi idi ... Bu mlliyetçilik karma bir 
güçtü ve bunun altında Hindiı ve Müslüman milliyetçiliği kolayca sezile
bilirdi» 71 • 1922 sonrası yıllarında Müslümanla.rla Hindiıiarın birbirine 
karşı olan güvensizlik, nefret ve düşmaıiıık duygusu yeniden su yüzüne 
çıktı. İki toplum arasındaki ilk ciddi silahlı çatışma 1922 Sonbaharında 
Pencapta meydana geldi ve 1926'ya kadar Hindistan'ın Bengal, Bihar, 
Uttar Paradeş ve diğer bölgelerinde seri halinde devam etti. Bu çatışma
larda her iki toplumdan bhılerce kişi öldü ve sayısız ev yıkılıp yakıldı72 • 
Daha sonraki yıllarda cemaatlararası çatışmaları derinleştiren diğer 

olaylar meyq.ana geldi. Aralık 1926'da Pencap'ta eskiden Hindiı ve şimdi 
Müslüman olan kişileri tekrar Hindiıluğa çevirmeye çalışan ünlü bir Hin
diı lideri Savami Şardhanarid bir müslüman tarafından öldürüldü. Bu
nun hemen ardından «Rangila Resul» üzerinde fırtına koptu : Laho;r'un 
bir hindfı kitapçısı 1924'te «Rangila Resfıl» (Ayyaş Peygamber) adlı bir 
kitap yayıİılamıştı. Bunda_ Hz. Muhamrİıed'in şahsiyeti maksatlı olarak 
küçük düşürülüyordu. Dava ·mahkemeye sevkedilmiş ama kitapçı heraat 
etmişti. Ancak birkaç yıl sonra bir müslüman tarafından · öldürüldü. 
«Hindiı Mahasabha» ve sırt jenosid için kurulmuş olan «Raştriya Sevak 
Sangh» gibi örgütler de politik durumu daha da gerginleştirdi'3 • «Hindfı 

Ma!ıasabha>> 1928'de Benares'te Pandit Malviya tarafından kurulmuştu. 

68 A.g.e., s. 112. 
69 Aziz Ahmed, a.g.e., s. 267. 
70 A.g.e., s. 268. 
71 Nehru, Jawaharlal, Autobiography, Londra 1942, s. 72. 
72 Wallbank, a.g.e., s. 183. 
73 A.g.e., s. 183-84; Aziz Ahmed, a.g.e., 266-67. 
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Amaçları, müslümanlığı kabul etmi§ olan Hinduları tekrar Hindu yap
mak,· gençlere askeri eğitim vermek ve herhangi bir cemaatlerarası ça
tı§mada HindUların menfaatlerini· korumak idi. Bu örgütün sloganı da 
«Hindistan sad~ce Bindulara aittir» idi. Bu. militan örgüte kar§ı Müslü
manların nasıl .tepk( gösterdiği §U a§ağıdaki ifadeden belli oluyor : -
«Yeni bir ideoloji-, yani Hindistanın Hillduların kutsal olduğu, Hindula
rın: ayrı bir millet olduğu, Hiıidistan'da Müslüma:ılıar, Hıristiyanlar ve 
Zerdüştlerin hiçbir yeri bulunmadığı ortaya atılmı§ ve Hillduların siyasi 
hedefinin Hindu hakimiyeti kurmak olduğu meydana çıkmı§tı»74 •. 

Kongre Partisinin bazı ileri gelen Hindu liderleri, «Hindu Mahasab
ha»nin bu tutumunu yerdiler. Ancak olan qlmu§tu. Müslümanlar daha 
fazla Hindu aleyhtarı tutum beslemeye. sevkedilmi§ti. Onlar da «Encü
men-i-Hiinayet-i İslam» ve mürted «Ahmediye» adlı örgütleri kurup Hin
duları İslam'a çevirmeye kalkı§tılar75 • Ve 1924'te Muhammed Ali Cinnah 
Müslüman Birliğine ba§kan seçilip bu partiyi yeniden canlandırdı. 1928'de 
Hindular ile Müslümanlar arasındaki anla§mazlığ·ın giderilmesi için Mo
tilal Nehru ba§kanlığında bir komite bir rapor hazırlamakla görevlendi
rildL Ancak, N ehru ·Raporu daha çok Hindulardan yana olduğu için ce
maatlerarası çeki§me ve çatı§mayı daha da derinle§tirdi. Cinnah gibi 
Müslümanlar ki 1920-22 yıllarından itibaren Gandi'ye fazlasıyla bağlı 
idiler, §imdi Kongre Partisi ve Hindfılara bütün güçleriyle çatmaya ba§
ladılar. 1929'da 23 ileri gelen müslüman, Nehru Raporuna olan kuşku
larını belirttiler. «Bu tarihten itibaren Kongre Partisi her bakımından 
brr Hindfı örgütü niteliğine sahip oldu»'r,. 1930 ila 1932 yılları arasında 
Londra'da düzenlenen «Yuvarlak Masa Konferansı» cemaatlerarası dü§
manlığı giderme konusuİlda hiç bir §ey yapamadı, ve 1931'de Müslüman 
Birliği Genel Ba§kanı §Unu ilan etti : «Müslümanlar, kafirlere köle ol
maktansa kendihaklarını korumak için ölmeyi tercih edecekler»77

• 

1935 kararnamesine göre 1937'de yapılan genel seçimleri Kongre 
Partisi, Hillduların çoğunlukta bulunan illerde ezici çoğunlukla kazanır
ken Müslüman Birliği, Müslümanların çoğunlukta bulunduğu illerde 
önemli bir ba§arı. elde edemedi. Kongre'liler ll eyaletten 7 sinde hükU
met kurmaya muvaffak oldular. Ama bu HükUmetlerde Müslümanlara 
vermeleri gereken payı vermeye hiç de çalı§madılar. Bir müslüman'ın hü
kilrnete girdiği takdirde Müslüman Birliğiyle olan alakasını kesmesi ve 

74 Durrani, F.K., Tlıe .Meaning oj Pakistan, Lahor 1944, s. 93. 
75 Aziz Ahmed, a.g.e., s. 269. 
76 Wallbank, a.g.e., 185. 
77 New York Times, 2 Haziran 1931. 
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Kongre Partisine girmesi gerektiği üzerinde ısrar-.etmeferi Müslümanları 
hayli öfkelendirdi'8

• Kongre Partisi liderleri azcık anlayışlı olsaydılar 
böyle bir tutum takınmazlardı. Zira, bu azınlık partisinin hatta bizzat 
bu azınlığın sonu demektF9

• Sanki bu da yetmiyormuş gibi Kongre Par
tili hükUmetler kendi eyaletlerinde azınlığı yeryüzünden silmek gibi bir 
tavırla geniş çapta kültürel, ekonomik ve sosyal reformlara giriştiler. 

Bunların hepsinin üzerinde Hinduluğun damgası mevcuttu. Örneğin, hü
kUmet binaları Kongre Partisinin bayrağı ile süslendi, «Bande Mataram» 
milli marş ilan edildi; Müslümanların konuştukları Urdu dili yerille Hint
çe ders dili olarak kullanılmaya başlandı. Tarih tahrif edilerek Hindu 
büyüklerinin hikayeleri okutulmaya başlandı. Siyasi alanda ise Kongre 
Partili hükfu:netler, Müslüman Birliğine karşı küçük küçük kukla Müs
lüman partiler ortaya çıkarmaya çalıştı ve Müslümanların Kongre Par
tisine girmeleri için onlara baskı yaptılar80 • Ayrıca, Kongre Partisi kont
rolü altındaki eyaletlerde sadece iki yılda 57 aded ciddi cemaatlararası 
çatışma zulıur etti. Bunlarda 130 kişi öldü ve 1700 kişi yaralandı81 • 

Kısacası, Müslümanların kuşkusu doğrulanınıştı ve onlar kendileri-
nin yarın İngilizlerin Hindistandan çekilmesinden sonra ne hale düşecek- ·. 
lerini sezmişlerdi. Onlar Kongre Partisinin hakimiyeti altında baskıya 
maruz tutulmuş veya tamamen mahvolma tehlikesiyle karşı karşıya kal
mışlardı. Ve bu kuşkuları yersiz ve anlamsız da değildi. Hillduların libe-
. ral düşüneeli lideri Gokhale daha önce şöyle demişti : «Hinduların ezici 
çoğunluğuna karşı Müslümanlar, İngilizlerin, Hindistandan ayrılmasın-
dan sonra, Hillduların köleleri durumuna düşeceklerinden tabii olarak 
korkınaktadırlar. Hindfılar da Müslümanlar gibi nisbeten küçük bir azın
lık olsaydılar, biz de şüphesiz aynı korkuya kapılacak ve tıpkı· onlar gibi 
ayırırncı bir politika izleyecektik»82

• 

SöZün kısası, 1939'da Kongre HükUmetleri İkinci Dünya Savaşının 
tam arifesinde istifa ettiklerinde Hindfı-Müslüman ilişkisi en hazin ve 
en kritik bir safhasına gelmiş buhinuyordu83

• Artık Hindu-Müslüman 
düşmanlığı dönüşü olmayan bir noktaya varmıştı. 

Sorunun çözümü artık Müslümanlar için ayrı ve bağımsız bir dev
letin kurulmasıyle mümkündür. Şair Muhammed İkbal, bu devletin ana 

78 Wallbank, a.g.e., 186-87; Aziz Ahmed, a.g.e., 270-71. 
79 Wallbank, a.g.e., 187; Aziz Ahmed, a.g.e., 271. 
80 Tafsililt için bk: Wallbank,. a.g.e., s. 179 ve 187. 
81 Wallbank, a.g.e., s. 181. 
82 Jamil-ud-Dllı Ahmed, Same Recent Speeches oj Mr. Jimıa}ı, Lahor 1943, I, s. 455-56. 
83 Coupland, R:, The Indian Problem, Oxford, 1942-43, II, s. 132; Aziz Ahmed, a.g.e., s. 271. 
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hatlarını ta 1930'da çizmişti. Müslüman Birliğinin 1930'da Allahab&.d'da 
toplanan yıllık kongresinde İkbal şöyle demişti : « ... Pencap, Kuzey Batı 
Sınır Eyaleti ile Sind ve Baluçistan'ı içine alan bir devletin kurulduğl,ınu 
görmek istiyorum. İngiliz İmparatorluğunun içinde veya ·dışında· inuhtar 
bir idarenin kur$ası ve Kuzey-Batı Hindistan Müslümanlarının tek bir 
Devlet içinde birleştirilmesi, Hindistan müslümanlarının, hiç olmasa Ku
zey Batı Hindistan Müslümanlarının kaderi olmuştur ... »84• İkbal'm Müs~ 
lümanlar için ayrı bir Devlet kurulmasını istemesinden sonra, başta Çav
duri Rahmet Ali olmak üzere Cambridge Üniversiteslıiin ·Müslüman öğ
rencilerinin bir kısmı, bu Devlete yeni bir ad - P AKİSTAN- teklif etti. 
Derhal herkesin ağzında dolaşmaya başlayan bu isim, Müslümanların 
çoğunlukta bulunan «P»encap, «A»fganistan (Kuzey Batı Sınır Eyaleti), 
«K»eşmir, «S»ind ve Baluçis«T AN»dan alınmıştı85 • 

1937'ye kadar Muhammed Aİi Cinnah, Müslüman çevrelerde pek se
vilmiyordu. Ona, Kongre Partisiyle fazlasıyla dost olduğu ve Müslüman
ların ç~karlarını geri planda bıraktığı gözüyle bakılırdı86• Ancak bir yıl
dan kısa bir süre içinde Cinnah, birden bire «Kaidi Azam» (Büyük ön-· 
der) olarak parladı ve Müslüman Birliğinin sembolü haline geldi87

• Cin
nah'ın ·çabaları kısa bir süre sonra meyve vermeye başladı. Müslüman 
Birliği, müslümanların tek partisi seviyesine yükseldi. 1937 ile 1943 yıl
ları arasında Eyalet parlamentolarmda. Müslümanların sandalyeleri için 
61 ara seçimi yapıldı. Bunlardan 47'sini Müslüman Birliği, 10'unu bağım
sız adaylar ve 4'ünü Kongre Partisine üye olan Müslümanlar kazandı88• 

Müsl~an Birliğinin 1940'ta Lahor'da toplanan yıllık: kongresinde Hin
distan'ın Bengal, Pencap, Kuzey Batı Sınır Eyaleti, Sind ve Baluçistan 
bölgelerini içine alan, «Pakistan» adlı bir Devletin kurulmasını öngören 
bir karar tasarısı kabul edildi89

• Bu karar tasarısı, meşhur Bengal lideri 
Mevlevi Fazl'ul-Hak tarafından ileri sürülmüştü. İngiliz HükUmeti bu 
isteği 1942'de resmen kabul etti. 1946'da Hindistan'ın ·taksim planı için 

84 Muhammed İkbal'in, 1930'da Allababad'da toplanan Müslüman Birliğinin yıllık kongre
sinde başk:Üı olarak yaptığı konu§ması, Struggle for Freedom, 1857-1947, Karaçi 1958, Ek'ler, IV, 
s. 16-17. 

85 Çauduri Rahmet Ali, Now or Never, Cambridge 1933. Yine bk. P.C. Joshi, They Must 
Meet Again, Bombay 1945; G. Adbikari, Pakistan and 1ndian National Unity, Londra 1942; S.A. 
Latif, The Cultural Future oj India, Bombay 1938; Sikender Hayat Kban, Outl~nes oj a Scheme 
oj Indian Federation, Labor 1938. 

86 Wallbank, a.g.e., s. 188. 
87 Aynı yer. 
88 Aynı yer. 
89 Karar tasannın metiıi için bk: The Stnıggle for Independence, Karaçi 1958, s. 40-41. 
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bir referandum yapıldı. ve Kuzey Batı Hindistan'daki bölgeler ile Bengal · 
bölgesinin MUslümanları, «Pakistan» lehine oy kullandİ. Bu hususta Ben
gal Müslümanları, Hindistan'ın diğer bütün bölgelerinin Müslümaniarım 
geçtiler. Halk oylamasmda Bengalli Müslümanlar, Hindiılara karşı Müs
lüman Birliğine% 96.7 oranla oy verdiler90

• Haziran 1947'de Kongre Par
tisiyle birlikte Müslüman Birliğinin Lord Mountbatten'in taksim plamm 
kabul etmesi üzerine, 14 Ağustos 1947'de Hint yarımadası, Hindistan ile 
Pakistan adında iki· Devlete bölündü91

• 

Görülüyor ki, Pakistan'ın kuruluşu dinin etkisi altında Hindillarla 
Müslümanlar arasında meydana gelen ayırım üzerine olmuş ve bunda 
Bengal Müslümanları, Hindistan'ın öteki bölgelerinin müslümanlarıyla 
birlikte önemli rol oynamış, hatta Kurtuluş Savaşının ön saflarını işgal 
etmişlerdir. Şimdi aklımıza şu sualler gelebilir : Tarih boyunca Hindis
tan'ın öteki müslümanlarıyla birlikte Hindii ve İngiliz hegemonyasına 
karşı adım adım mücadele veren Bengalli Müslümanlar, acaba neden 25 
yıl gibi kısa bir müddet sonra Pakistandan koptular veya koparıldılar? 
Onlar gerçekten Pakistan ideolojisini red mi etmişlerdi? Red etmişlerse 
bunun nedenleri nedir? Redd"etmemişler ise onları Pakistan'dan ayıran 
faktörler nedir? Bu iş'te iç ve dış arnillerin rolü ne olmuştur? Bu sualleri 
cevaplandırmak için geçen 25 yılın siyasi bilahçosunu göz önünde bulun
durmalıyız. Bu meyanda, Pakistan, özellikle Doğu Pakistan (şimdiki 

·Bangladeş) da zaman zaman meydana gelen siyasi cereyanlar ve bunları 
zorunlu kılan jeopolitik, sosyal ekonomik ve kültürel faktörlerden bahs
etmek yerl.nde olacaktır. Bunun için, Pakistan'ın kuruluşunıın arifesinde 
Bengal'deki Müslüman Birliği kademesinde meydana gelen değişikliklere 
bir göz atalım: Yıl1943'tür. Bengal'deki Müslüman Birliği birkaç züm
reye ayrılmıştır. Bir yandan, Hasan İsfahani ile Sulıraverdi arasındaki 
ilişkiler iyi değil ve daha sonra Hoca Nazm'ud-Din ve Sulıraverdi ara
sında bir çekişme başlamıştır92 • Öbür yandan, kömünist unsurlar yavaş 
yavaş Müslüman Birliğinin üst kademelerine hakim olmuşlardır. Yeni 
yeni genel sekreter seçilen Ebu'l-Haşim, Müslüman Birliği konseyinde 
tuhaf bir konuşma yapmış ve bu konuşmada özetle Müslüman orta sını
fının gericilerin pençesinden kurtarılmasından sözetmiştir. Ve bu Genel 
Sekreter kendi fikirleri doğrultusunda il partisini reorganize etmeye baş
lar, ve görüşünü yaymak için haftalık «Millet» gazetesini organ olarak 

90 Kureyşi, Altaf Hasan, Maşraki Pakistan ki Ank:hon dekhi tesvir, Urdu Digest; Lahor, 
C. XI, No. 10, Ağustos 1971, s. 27. 

91 Aziz Ahmed, a.g.e., 276. 
92 Kureyşi, a.g.e., s. 28. 
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kullanır. Birkaç ay içinde Müslüman Birliği, sağ ve sol kanat halinde 
bölünmüştür93 • Ebu'I-Haşim yavaş yavaş, Cinnah'a karşı çıkış yapmaya 
çalışır, hatta Delhi'deki yıllık kongrede kendisiyle tartışmak ister, ama 
öteki delegeler tarafından susturulur. · 

Ebu'l-Haşim'in· kömünist arkadaşları Kalkütta'yı karargah haline 
getirmişlerdi. Bu sırada Mevlana Ekrem Hanın il partisi Başkanı göre
vinden istifa etmesini iyi bir fırsat sayan Ebu'I-Haşim başkanlık için 
adaylığını koydu. Fakat Ekrem Hanın bazı nedenle istifasınl geri alması 
üzerine bu başarısızlıktan hayli öfkelenen Ebu'l-Haşim, intikam almak 
için Müslüman Birliğinde kalıp köniiinistler hesabına çalıŞmayı tercih 
etmiştir94• Kendisi Şubat 1947'de Sarat Çandar Bos ile birlikte ayrı bir 
devlet olarak Büyük Bengal planını hazırladı. Bunun ana hatları şöyle 
idi : «Bu devletin içinde Purniya (Bihar) ile Silhet'e kadar uzanan böl
geler bulunacak, merkezi bölgeye ise Merkezi Bengal denilecek. Bunda 
müslümanların çoğunlukta bulunduğu bütün ilçeler, yani, Çitagong, Dak
ka, Merkezi bölge, Rajşahi ve Silhet yer alacak, Assarn eyaletine Doğu 
Bölgesi denilecek, Berdevan ile Putniya ise Batı Bölgesine bağlanılacak
tL Parlamentoda Müslüman ile Hindu temsilcilerinin sayısı eşit olacak, 
Başkan daima Müslümanlardan olup Başbakan ise Hindu, Müslüman· ve 
diğer toplumlardan sıra ile seçilecek»ti95

. 

Bu planın ortaya çıkışı üzerine Müslüman Birliğinin resmi. organı 
olan, «Dawn» gazetesi 10 Haziran 1947 tarihli sayısında «Torba'daki Yı
lan» başlığı altında yayınladığı baş yazısında Ebu'I-Haşim ile arkadaşla
rına şiddetle çattı ve kömi.inistlerin kendf amaçlarına varmak için Müs
lüman Birliğini alet ettiklerini belirtti. 

Bir süre sonra Ebu'I-Haşim aktif siyasetten çekildi, ancak yaydığı 
kömünist fikirleri filizlenmeye başlamış ve bunun bir sonucu olarak Müs
lüman BirÜğ·inin içinde din düşmanı bir zümre ortaya çıkmıştır. 

Doğu Pakistan'da başından beri % · 20'yi aşkın Hindülar mevcuttu. 
Böyle bir kuvvetli azınlığın var olması Pakistan, özellikle· Doğu Pakis
tan'ın siyasi anlayışı ve kültürel görünüşü anarşiye doğru sürüklemiştir. 
Hindistan'ın hiçbir lideri Pakistan'ın varlığını zihnen ve kalben kabul 
etmemiştİ»96 • «Kutsal Ana» olarak saygı göster<likleri Hindistan toprak-' 
larının ikiye bölünmesini Hindular asla hazmedememişti. Pakistan'ın ku-

93 A.g.e., aym yerde. 
94 A.g.e., 29. 
95 A.g.e., aym yerde. 
96 The Economist, Londra 18.12.1971. 
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ruluşu onların yenilgisi -demekti. Bu yenilgi ergeç telafi edilmeli ve Pa
kistan yok olmalı idi. Hindfılar, Pakistan dramının birkaç hafta içinde 
sona ereceğini sanmıştı. Hele Hindistan Başbakarn · Valabh- Bhai Pa tel, 
bunun birkaç gün bile yaşayamıyacağını: düşünüyordu. Oysa, Pakistan , 
gittikçe kuvvetlenıneye başladı. Ümitlerinin suya düştüğünü gören ilin
dular Pakistan'ı sabote etmeye çalıştılar, ama açıkca değil, gizlice. Hill
dular bunun için Doğu Pakistan'ı faaliyet alanı olarak seçtiler. Bunuiı 
birkaç nedeni vardı .. Evvela Doğu Pakistan coğrafi bakımından Batı Pa
kistan' dan hayli uzaktı; Pakistan'ın iki kanaat arasındaki coğrafi uzak
lık ideolojik birliğin bozulması işinde kullamlabilirdi. İkincisi, Bengal 
Müslümanları dini sağlamlıkları sayesinde Pakistan hareketinin başarı
ya ulaştırılmasında yardımcı olmuşlardı; onları Batı Pakistanlılarla bağ
layan birleştirici güç olan İslam'ı zayıflatıp çeşitli maddi sorunlarla uğ
raşmaya yol açılınca, Pakistan fikri kendiliğinden yok olacaktı. Üçün
cüsü, Doğu Pakistan'da Hinduların· sayısı hayli büyüktü. Ekonomik ve 
kültürel bakımından eyalette önemli bir mevkii işgal eden bu Hindfılar, 
Müslümanlar arasında tatminsizlik havası yaratabilirlerdi. Dördüncüsü, 
Doğu Bengal (Pakistan) ile Batı Bengal (Hindistan) eyaJetlerinin dili, 
edebiyatı ve kültürü aynı idi ve bunda Hindular üstünlüğe sahipti. Be
şinci, Hindistan'da kömünist ve laik düşünceler daha önceden yayılmış 
bulunuyordu; bunlar Doğu Bengal'a da sızmaya başlamıştı. Ve altıncısı, 
Doğu ile Batı Bengal nehir, kara ve demir yollarıyla birbiriyle bağlı idi 
ve kaçakçılık yoluyla Doğu Pakistan ve dolayısıyla Pakistan'ın ekono-. 
misi bozulabilirdi. · 

Pakistan'ı parçalayıp yok etme amacım elde etmek için Hindistan 
evvela Doğu Pakistan'da bölücülük faaliyetine girişmiştir. Bu iş ta 1947 
de başlamıştı. İlk saldırı Demiryolları şebekesine yapıldı97 • Çitagong'da 
tecrübeli bir Hindu lideri demiryolları sendikasının temelini attı. Doğu 
Pakistan'da demiryollarımn ne kadar önem taşıdığı herkesçe malumdur. 
Ayrıca, Çitagong liman olduğu için demiryollarının önemi birkaç kat 
daha yükselmiştir. Burada bir sendika kurmanın amacı, ülkenin sinir 
kilde seçildi, ve onlara, Bengal dışından gelen yüksek demiryolu memur
larını bir gün gelip temizlemel~ri dersi verildi. Adı geçen sendika bugün _ 
de faaliyettedir, ve 1947'de kendisine verilen dersi197l'de kelimesi keli
mesine yerine getirmiştir98; 

Bu sırada, Hintli ajanlar başka bir cephede faaliyet gösteriyorlardı. 
1946'da Delhi'de toplanan Müslüman Birliği yıllık Kongresi, Urduca'yı 

97 Kurey§İ, a.g.e., s. 32. 
98 A.g.e., aynı yerde. 
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Pakistan'ın tek resmi dili olmasıyla ilgili karar tasarısını kabul etmişti. 
Bunu Bengal temsilciieri de kabul etmişlerdi. Bu karar olduğu gibi uy
gulandığı takdirde Hindistan için bütün ümit kapıları kapanacaktı. Ur
duca'nın resmi dil olarak kabul edilmesinden sonra Doğu Pakistan, Batı 
Bengal'den dil bakıniından ayrılacak, ve böylece Kalkütta'dan Bengal 
edebiyatı yoluyla beyin yıkarria faaliyetine imkan kalmayacaktı. Ayrıca 
Urdu dili, Pakistan'ın blitün bölge ve kültürlerini bir araya getirip tek 
yönde kültürel kalkınmaya yol açacaktı. Bununla birlikte, Doğu ile Batı 
Pakistan'ın görüş tarzı da genellikle aynı olacaktı. Zira, Urdu edebiyatı 
İslam üzerinde yazılan eserlerle dolu olmak itibarıyla İslami görüşün ge
liştirilmesi ve dolayısıyla Pakistan milliyetçiliğinin güçlenmesine sebep 
olacaktı99 • Bütün bunlar, Hindistan'ın plilnlarını altüst etmeye kafi idi. 
Bu nedenle, Hindistan, Pakistariın en nazik sorununa burun sokmaya 
kendini hazırladı. 

194 7'de «Temeddün Meclis» (Kültür Derneği) adında bir örgüt Doğu 
Pakistan'da faaliyette idi. Adı zararsız görünüyorsa da bu örgüt dinsiz
lik zihniyetine aracılık ediyordu100• Bu örgüte üye olanlar daha sbnra 
-«Doğu Bengal Gençleri» ve «Demokratik Gençler Birliği>> derneklerini 
kurdular. Hindistan, dil sorununun en çok öğrenciler ar:asında heyecan 
yaratacağını çok iyi sezmişti. Nitekim, dil eyleminin merkezi olarak Dak
ka Üniversitesi, ve lideri olarak da o zaman öğrenci olan ve daha sonra 
birçok işler başaracak olan Şeyh Mucibur Ralıman seçildP01

• 

bil sorunu ilk önce 1948'de ortaya çıktı. Bunun önderliği Dakka 
Üniversitesi Öğrencilerinin elinde idi. Bengalce'nin Doğu Pakistan'ın res
mi dili n~ edilmesine ilişkin istek, ilk defa kömünist eğilimli olan «Halk 
Bağİmsızlık Birliğince» ileri sürüldü102

• Buna daha sonra öteki öğrenci 
dernekleri katılıp tüm eyalette genel grev uygulamasına giriştiler. Gün
ler, Muhammed Ali Cinnah'ın Dakka'ya geleceği günlerdi. Bu sirada 
Hoca Nazm'ud-Din Eyalet Başbakanı idi. Gittikçe kötüleşen durumdan 
telaşlanarak Muhammed Ali, Bogra'yı öğrenci temsilcileriyle görüşmeye 
gönderdi. Bogra herhangi bir başarı kazanamadı. Durumu daha çok kö
tüleştirmek istemeyen Nazm'ud-Din öğrenci temsilcilerinin bütün istek
lerini kabul ettP03 • Sekiz maddelik bu isteklerin niteliği tamamen siyasi 
idi. Bunda kuvvet dili kullanılmıştı ve bunlar, istek değil ·adeta emirler 

99 A.g.e., aynı yerde. 
1ÖO A.g.e., aynı yerde. 
101 A.g.e., aynı yerde. 
10:2 A.g.e., s. 33. 
103 A.g.e., aynı yerde. 
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manzilmesi idi. Bu istekler arasmda Bengalce'nin eya.letin resmi dili ilan 
edilmesi, .bütün siyasi tutuklularm serbest bırakılması, eylemi destekle
yen Doğu Bengal ve Kalküttanın bütün gazetelerine konan yasağın ~al
dırılması ve eylemiere katılanlarm yurtsever olmalarma dair bildiri ya;. 
yınlanması yer alıyordu. Kalkütta'daki gazeteler üzerine konan. yasağın 
kaldırılmasına ilişkin istekten anlaşılıyor ki dil soriınuna Hindistan ga-, 
zeteleri gelişi güzel burun sokmuşlardı. Eylem yurtsever kimselerin elin
de olsaydı onlar Kalkütta'dan emir beklemezlerdil04

• İstekierde eylemci
lerin. yurtsever olmaları üzerinde önemle durulması, eylemcilerin kendi
lerini temize çıkarmaya çalıştıklarma delalet eder105

." 

Kaba kuvvetin, hukuk devleti üzerinde kazandığı bu ilk zaferdi. Bun
dan sonra devlet otoritesi adım adım yenilgiye ugramıştır. 19 Mart 1948 

. de Kaidi Azam Dakka'ya geldi. Durum genellikle sakindi, ancak kafa-
. larda geçmiş günlerin acı hatıraları mevcuttu. Pakistan'ı dil bakliİlmdan 
birleştirecek olan dil, Urduca'ya ilk ağır darbe indirilmişti. Şimdi hedef 
Pakistan'ın kurucusu idi. Kaidi Azam, Ramııe yarış alanmda milyona 
yakın-halka hitap etti. Halkın sevgisi ve çoşkunluğu görülmemiş dere-· 
ceye varmıştı. Kaidi Azam burada yaptığı konuşmada halkı Pakistan'ın 
düşmaniarına karşı uyardı ve ülkenin tek resmi dili Urduca olacağını 
söyledi106• Cinnah'm bu azimli sözler üzerine toplantı yerinde karışıklık ... 
lar meydana geldi, ve toplantıyı bozmak gerekçesiyle Şeyh Mucib ve bir
kaç kişi tutuklandı107 • Cinnah, aynı sözleri Dakka Üniversitesinin diplo
ma dağıtma töreninde de tekrarJadı. Burada da bazı öğrenciler karışık- · 
lık çıkarmak istedi. Cinnah onlara şu telkinde bulundu : - «Tek bir res
mi dil olmadan ülkede hiçbir zaman güÇlü ve istikrarlı bir hükümet ku
rulamayacaktır. Tek bir dil ancak Pakistan'ın iki kanadı arasmda bir
lik sağlayabilir. Urduca herhangi bir bölgeye mahsus bir dil değildir; 

· bu sebeble bu dile karşı hiçbir bölgede nefret veya kin doğmaz»108• · 

Cinnah, Doğu Pakistan'dan döndü ve bir süre sonra vefat etti. Ömrü 
daha uzun olsaydı, Hindistan daha ilk adımını atarken yenilgiye uğrar
dı. Kaidi Azam'ın vefatından sonra Pakistan'ın kaderine hakim olan kim
seler olaylarm cereyan ediş şeklini değerlendiremediler. En uygun yol, 
Bengalce'yi Arap harfleriyle yazılmak şartıyla Doğu Pakistan'ın resmi 
dili olarak kabul etmekdi. Siyasette. böyle pazarlıklar olağan şeydir. O 

104 TafsiH\.t için bk: A.g.e., s. 34. 
105 A.g.e., s. 35. 
106 A.g.e., aynı yerde. 
107 A.g.e., aynı yerde. 
108 A.g.e., s. 36. 
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zaman böyle bir şey mümkündü. Pencapça ile Sindçe'yi göz önünde tuta-
. Imi. Yazı değişince Dogu Bengal, Batı Bengal'daii kültürel yönden tama
men ayrılacaktı109 • Bengal'in sağduyulu bazı çevreleri, «Huriıf'ul-Kur'an» 
adında böyle bir harekete başladilarsa da Hükfunetin yardımı olmaksı..: 
zın bu eylem fazla bir müddet devam edemedi. 

·.İlk dil kavgası 1948'de başlamıştı. İkinci ise 1952'de patlak verdi. 
1948'de Devlet otoritesi ayaklar altına alınmıştı. Bundan Hindistan ye
terhice yararlanmıştı. Şimdi kafaların karıştırılması için daha müsait 
bir ortam vardı. Bağımsızlık hareketi sırasında adları sık sık dcyulan 
Sulıraverdi ile Bhaşani, Pakistan'ın kıiruluşundan sonra Hindistan'da kal
mışlardı. 1948 başları idi. Sulıraverdi Kalkütta'dan Dakka'ya geldi. Ma
nikganj'da bir toplantıda konuşma yapacaktı. Ancak HükUmet buna mü
saade etmedi ve derhal_Pakistan topraklarını terketmeyi emretti. Sulı
raverdi toplantıya hitap ederneden Kalkütta'ya döndü. Ama kalbinde ya
ralar açılmıştı110 • 1949'da ise Pakistan'a temelli olarak yerleşmek üzere 
Karaçi'ye geldi. Bu sırada Bhaşani de Dakka'ya gelmiş bulunuyordu. Bu 
ikiliderin gelişinden sonra bazı gençler, «Müslüman Avami Birliği» adın• 
da yeni bir parti kurdular. 1949'da Doğu Pakistan'da ilk ara seçimleri 
yapıldı. Bunda yeni parti:riin lideri Şems'ül-Hak, iktidardaki Müslüman 
Birliğinin adayı Hürrem Panna'yı oy çoğunluğuyla yendim. Bu yenilgi, 
Müslüman Birliğini korkuttu ve dolayısıyla çeşitli. bahanelerle .1954 ge
nel_ seçi:rne kadar hiç bir ara seçi:rni yapılmadı; Bu büyük bir hata idi. 
Eyalet · meclisinin 34 sandalyesi uzun süre boş kaldı. Ara seçi:rnler yapıl
maya devam edilseydi Müslüman Birliği kendi güclinü iyi bilir ve 1954'te 
uğradığı büyük yenilgiden ku_r:tulma çarelerine baş vurabilirdi112

• 

B'u arada, yeni bir siyasi patlama oldu, ki bu Doğu Paldstan'ın ta
mamen değişik bir yola sapmasına sebep olmuştur. Başbakan Liyakat Ali 
Han Kurucu Meclisde temel ilkeleri kapsayan bir rapor sundu. Bu rapor 
Pakistan'ın her yerinde eleştirildi, ama Doğu Pakistan'daki eleştiri tam 
bir eylem halini aldı. Derhal bir Doğu Pakistan'daki eleştiri tam bir ey
lem halini aldı. Derhal bir yürütme kurulu meydana geldi ve Şubat 
1950'de büyük bir kongre toplandı. Kongrede, Başbakamu raporunda şu 
değişiklikler yapilmasına ilişkin karar alındı : 

109 · A.g.e., ayru yerde. 
110 A.g.e., s. 37. 
lll A.g.e., ayru yerde. 
112 A.g.e., ayru yerde. 
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1. Devletin adı, «Pakistan Bi,rleşik Devletleri» olacak. 
2. Pakistan· Birleşik Devletleri iki bölgeden kurulu olacak. 
3. Pakistan Birleşik Devletleri bağımsız sosyalist bir cumhuriyet 

olacak. 
4. Urduca ile Bengalce resmi dil olacak. · 

. 5. Merkezin elinde şu işler kalacak : 

a. Silahlı Kuvvetler, başlarmda bölgesel komutanlar olan iki üni
te'ye ayrılacak ve bu komutanlar Genel Kurmay Başkanma so-
rumlu olacak. ' 

b. Bölgesel Silahlı Kuvvetl~r kendi . bölgelerinden teşekki.il edecek 
ve adı da bölgeye göre konacak. 

c. Doğu bölgesinde Dışişleri Bakanlığının bölgesel şubesi bulun
durulacak. 

d. Bunlar dışmda bütün işler bölgelere ait olacak113• 

Bütün bu karışıklıklarm altmda tek bir düşünce yatıyordu : · Pakis
tan'ın iki kanadı arasmda müşterek ola!). bütün bağları zayıflatmak. Ay
rıca, sürekli kargaşalıklar ve kanlı çatışmalarm amacı büyük bir hadise 
yaratmak ve bunu daha sonra Bengal milliyetçiliğinin sembolü olarak 
kullanmaktı. Şartlar, bu fırsatı da kısa bir zaman içinde temin etti. · 

Şubat 1952'de Pakistan'ın o zamanki Başbakanı Hoca Nazm'ud-Din 
Dakka'ya geldi. Bir toplantıda konuşacaktı. Urduca ve sadece Urduca'nm 
Pakistan'ın resmi dili olacağını söyleyecekti. Fakat şunu unutmamak ge
rekir ki Nazm'ud-Din bir kere, Kaidi Azam değildi, sonra yıl da 1952 idi .. 
Tam konuşmasının ortasında toplantı yerinde gürültü koptu ve toplantı 
bozuidu111• Bu olayda öğrenciler önde idi. Öğrenciler Birliği daha önce
den mevcuttu, buna ilave olarak Öğrenciler Cemiyeti ortaya çıktı. Bütün 
eyalette protesto, yürüyüş ve gösteriler düzenlendi. Öğrencileri kukla 
olarak kullanan siyasi liderler su üstüne çıkmadılar ve fakat yer altı 

faaliyetlerille devam ettiler115• 21 Şubatta genel grev ilan edildL O gün 
Dakka Üniversitesinde durum çok gergindi. TUtuklamalar yapıldı ve po- ·· 
lis öğleye doğru kalabalığı dağıtmaya karar verdi. Öğrenciler, Tıp Fakm
tesini karargahıarı haline getirmiş bir halde polisi taşlıyorlardı. Şiddet
li bir çatıŞma oldu, polisin ateş açması sonucu. dört öğrenci öldü: Sonra 
askeri birlikler çağırıldı. Görünüşte huzur sağlanmıştı; ancak hakikat 

· 113 Tafsilat için bk: A.g.e., s. 37-38. 
114 A.g.e., s. 38. 
115 A.g.e., aynı yerde. · 
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böyle değildi. «Müslüman Milliyetçiliği» yerine «Bengal Milliyetçiliği»nin 
bünyesinin sağlamlaştırılniasında çok ihtiyaç duyulan hissi sembol bu
lunulmuştu. Nitekim, 21 Şubat olaylarının yansıtılması için «Şehidler 
Minaresi» yapıldı. Bu abide gençlere Bengal Milliyetçiliği için her şeyi 
feda etmeye hazır olma dersi vermeye devam etti. Şimu unutmayalım ki 
daha sonra Doğu Pakistan'da meydana gelen bütün karışıklıklarda «Şe
hidler Minaresi» önemli bir rol oynamıştır116 • 

Ve bundan sonra, 1954'ün fırtınalı günleri geldi. Dinsiz ve komünist 
unsurlar, kendi çıkarları için Müslüman Birliğini Doğu Pakistan'dan si
lip atmak niyetinde idiler. Onların düşüncelerine göre bu parti bir dere
·ceye kadar İslami düşüncelerin sembolü idi ve ortadan kalkmadıkça İs
lam Milliyetçiliğine ağır darbe indirmek zordu. Bu parti bazı kişilerin 
yukarı mevkilere yükselmesi yolunda da ·engel teşkil ediyordu. Suhra
verdi, ancak A vami Birliği yoluyla başarı ya ulaşabilirdi. Mevlevi Fazl'ul
Hak da siyasi yenilgisinin intikamını Müslüman Birliğinden almak isti
yordu. İşin garip tarafı, dine bağlı olan gruplar da bu partiye karşı cep
he almıştı. Bütün bu gayrimütecanis unsurlar bir araya nasıi geldiler? 

-Bunun hikayesi de gayet ilgi çekicidir : 

Fazl'ul-Hak, Dakka Yüksek Mahkemesinde Başsaycı olarak görev
lendirilmişti. 1953'te ise görevinden istifa edip Müslüman Birliğine ka
tıldı. O günlerde Müslüman Birliğinin İl Başkanı mevkii için seçim ya
pılacaktı. Fazl'ul-Hak, Nur'ul-Emin'e karşı adaylığını koydu, ancak se
çimi kaybetti. Bu yenilgiden üzülerek partiden istifa etti ve İşçi-Köylü 
Partisini kurdu117• 

Bhaşani, Doğu Pakistan A vami Birliğinin başkanı idi. Kendisi ve 
Fazl'ul-Hak arasında bazı ihtilaflar vardı. Bu ihtilafları gidermek ama
cıyla komünist unsurlar ortaya çıktı. Gençler Birliği ile Ganatantari 
(Halk) Partisi, iki lideri barıştırmaya çalıştı. Doğu Pakistan'ın siyase
tinde Sulıraverdi veya Fazl'ul-Hakk'ın önemli bir rol oynamasını önle-

. rnek için de Fazl'ul-Hakk'ın Avami Birliğine girmesine Iliani oldular. 
Fazl'ul-Hak fazla bir idarecilik kabiliyetine sahip değildi ve kömünist
ler çeşitli partilerden oluşan Birleşik Cephe'ye kolayca hakim olabilir
lerdi. Sulıraverdi de öğrencilerin isteklerine uydu ve Kasım HiM'te Bir
leşik Cephe kuruldu. Fazl'ul-Hakk'ın ça_baları sonucu Nizam-ı İslam. Par
tisi de Cepheye katıldı118• 

116 A.g.e., aynı yerde. 
117 A.g.e., s. 39. 
118 A.g.e., aynı yerde. 
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Genel seçimlerde Müslüman Birliği büyük bir yenilgiye uğradı; 309 
sandalyeden sadece 9'unu kazanabildL Ama, az sonra Birleşik Cephe de 
dağıldı gitti. Seçim kampanyası sırasında neler söylenmemişti ki : Ben
gal'in bağımsız olması istenmişti. Batı Pakistan aleyhinde zehirli propa
ganda yapılmıştı. Rey verenler Bengalce için can veren öğrencilerin kanı 
üzerine yemin ettirilmişti. Bunlar dışında Birleşik Cephe'nin 21 madde
lik istekleJ:'i Pakistan'ın birliğini tamamen bozacak nitelikteydi119

• 

Genel Seçimlerden sonra Doğu Pakistan'da Birleşik Cephenin hükil
meti kuruldu. Fakat genel seçimler sırasında işçiler yeteri kadar nefret 
dersi.almışlardı. Neticesinde, Çandarguna ile Narayanganj'ın sanayi böl
gelerinde Bengalliler ile Bengalli olmayanlar arasında kanlı çatışmalar 
meydana geldi120• 

İşçi-Köylü- Partisi ile Avami Birliği uzun bir müddet birlikte çalışa
madılar. Bunların anlaşmazlığından Gulam Muhammed de, İskender Mir
za da yararlandılar. Gelecek dört yıl, büyük şahsiyetlerin birbiriyle ça
tışmasından ibarettir. Bu çatışmalar, Doğu Pakistan'ın daha önceden çı
han başına dönmüş siyasi durumuna hiç de iyi etki bırakmadı. Ek~ 
1954'te Genel Vali Gulam Muhammed, Kurucu Meclisi feshetti. Hasan 
İsfahani-Suhraverdi arasındaki anlaşmazlık, Gulam Muhammed'in Suh
raverdi'yi ve Başbakan Muhammed Ali Bogra'nın, Fazl'ul-Hakk'ı tut
ması, Doğu Pakistan'da İşÇi-Köylü Partisinin hükfunet kurmasına ve 
Suhraverdi'nin merkez kabinesine girmesine yolaçmıştır. Böylece, Sulıra
verdi ve Fazl'ul-Hak arasındaki ihtilaf büyüdü. 1955'te Gulam Muhammed 
iktidarı İskender Mirza'ya kaptırdı. Mirza Genel Vali olur olmaz, Çav
duri Muhammed Ali'yi Fazl'ul-Hakk'ın desteğiyle yeni Başbakan seçti. 
Availli Birliği, muhalefet safına geçti, ve Sulıraverdi de Adalet Bakan~ 
lığı görevinden istifa etti. ÇavdUJ,'i Muhammed Ali 1956'da Pakistan ulu
suna bir anayasa verdikten sonra istifa etti. Sonra Başbakanlık görevi 
Suhraverdi'ye geçti ve o da 13 ay bu görevde kaldı121• 

öte yandan, İşçi-Köylü Partisi ile Avami Birliği arasındaki anlaş
mazlıktan Hindular da alabildiğine istifade ettiler. Hindular, Doğu Pa
kistan'da kendi durumlarını güçlendirmek amacıyla Avam(Birliği ile şu 
şartlar üzerine anlaştılar: 1. Müslüman Avami Birliği'nden, «Müslü
man» kelimesi çıkarılacak, 2. Eyalet kabinesinde maliye bakanlığı Hin-

119 A.g.e., s. 39-40. 
120 A.g.e., s. 40. 
121 Tafsüat için bk: A.g.e., s. 41-42. 
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diliara verilecek122
• Aralık 1955'te toplanan Ava.mi Birliği yıllık kongre

sinde «Müslüman» kelimesi çıkanldı ve Aviimi Birliği 1956'da iktidara 
gelince de bir Hiiıdfı milletvekili Maliye Bakanı mevkiine getirildi. 

Hindfılar iki önemli isteklerini elde 'ettikten sonra bütün güçlerii!.i . 
'Karma Seçim'f kabul ettirmeye sarf ettiler123

• Sulıraverdi Başbakan idi 
ve Karma Seçim sistemini şiddetle destekliyordu. Merkez Parlamentosu 

' seçim sistemi hakkında son karar almak üzere Dakka'da çalışmalarına 
başladı .. Bu sırada Doğu Pakistan Kongre Partisi zorbalığa baŞ vurarak 
«İmtiyazlı Seçim» sistemi lehine bir şey söylenınesini tamamen imkansız 
hale getirmişti. Parlamentonun dinleyiciler galerisinde nüffızlu Hindfı
·lar oturuyordu ve yüzlerindeki ifadeleri. ne istediklerini açıkça ortaya 
koyuyordu. Ve tekrar aynı oyun oynandı. Parlamento, çalışmalarına de
vam ediyordu, arada çeşitli sorunlar gözden g~çirildi ve aniden Karrp.a 
Seçim sistemi ile ilgili kanun tasarısı görüşülmek için sunuldu, birkaç 
Hindfı milletvekili nutuk çektiler ve iki saat içinde tasarı kabul edildi124• 

Karma seçim sisteminin, genel seçimlerde Hindfıların ne kadar büyük bir 
güÇ· olarak ortaya çıktığını daha sonra göreceğiz. Seçim sistemi konusun
da büyük bir başarı elde edildikten sonra Hindfılar dikkatlerini. başka bir 
konuya, yani Doğu Pakistan'ı· ekonomik bakımından felce uğratmaya çe
virdiler. Doğu Pakistan'dan Hindistan'a daha önce de kaçakçılık yapılı
yordu; ancak Aviimi Birliği Hükfımeti buna tam bir yeşil ışık yaktı. 

Eyalette kıtlık baş göstermişti, buna rağmen pirinç, balık ve diğer yiye
cekler bol bol Hindistan'a kaçırılıyordu. 1957'de Doğu Pakistan Eyalet 
Başbakanı kaçakçılığın önlenmesi için askeri birliklerden yardım talep 
etti. Askerler duruma derhal hakim oldu ve yalnız bir' ay içinde milyon• 
larca Rupilik kaçak eşya ele geçirildi. Fakat, nüffızlu Hindfı azınlığının 
elinde oynayan Hükfımete, Hindfıların bir kısmı tarafından baskı yapıl
dı ve · kaçakçılığın önlenme _tedbirleri havada kaldı ve askeri biriikiere 
garnizonlarına dönme emri verildi125

• Aynı baskı yüzünden Doğu Pakis
tan'daki stratejik önemi haiz hususları komşu ülkeye bildirmekten sanık 
kişilere karşı açılan davalar da geri alındı126• 

· Bir yandan, bu oyunlar oynanırken öbür yandan Bhaşani başka , 
oyunlar peşinde id,!. Suhraverdi'nin Başkanlığa atanmasından kısa bir 
süre sonra Bhaşani, Aviimi Birliğinde kendi nüfUzunu arttırmak ve Suh-

122 Aym müellif, a.g.e., ayın yerde; Urdu Digest, C. XII, No. 1, Kasım, 1971, s. 49. 
123 A.g.e., s. 50. 
124 A.g.e., aym yerde. 
125 A.g.e., ı;tYill yerde. 
126 A.g.e., aym yerde. 
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raverdi'nin haysiyetini düşürmek maksadıyla İskender Mirza'nın dikta
törlüğüiı.ü güçlendirme çabalarına girişti. O 2;am~ Avami Birliğinin Baş
kanı mevkiinde bu1unan Bhaşani, ülkenin dış politikasının · tartışılması 
için Kagmari'de Avami Birliği Konseyini toplantıya çağırdı. Bu toplan
tıya, ABD'ye muhalif olan bütün ülkeler davet edilmişti. Ayrıca, Ceva
hiJ;lal Nehru, Batı Bengal Başbakanı Dr. Roy ile Hindistan'ın belli başlı 
bütün sosyalist yazariarına davetiyeler gönderilmişti. Üstelik, Kagmari-

. de Gandi, Nehru, Dr. Roy, Stalin, Mao-Tse-Tung ve İskender Mirza adına 
caddelerde tak'lar yapılmıştı127; Kagmari toplantısı demokrasinin. mezarı 
oluverdi. A vami Birliği iki cepheye ayrıldı ve Ulusal A vami Partisi adın
da yeni bir parti vücuda geldi. Suhraverdi'nin iktidardan düşmesinden 
sonra İskender Mirza her şeye hakim oluverdi ve iktidar havesi için si
yasi partilerin liderlerini piyon gibi kullandı ve parlamento işlemez hale 
geldi128• 

1958'de Doğu Pakistan eyalet meclisinde Şahid Ali faciası meydana 
geldi. Şa!J.id Ali Meclis Başkan Yardimcısı idi. Başkan ise Fazl'ul-Hakk'ın 
partisinden idi. A van:ı,i. Birliği iktidarda idi. Başka bir partiye mensup 
bir Meclis Başkanı, kendisi için zararlı olabilirdi. Bunun için, Meclis Baş
kanı, Meclis binasından kaçırıldı129 ve yerine Şahid Ali getirildi. Sonra 
Mecliste büyük bir kavga çıktı, herşey altüst oldu ve Şahid Ali güpe 
gündüz Mucib'ur-Rahman ve taraftarlarınca öldürüldü130

• Avami Birliği, 
kaba kuvvet, zorbalık ve medeniyetsizliğin en çirkin misalini vermişti. 
Bunun için bir yandan Hindu kapitalistlerinin keselerinin ağzı açılmıştı 
ve diğer yandan Şeyh Mucib'ur-Rahİnan'ın karışıklıksever, ancak hayli 
büyük idari kabiliyeti haiz bir kafası mevcuttu131• İşin kötüsü, bu parti de 

_iki kanada bölündü. Ata'ur-Rahman ve Şeyh Mucib birbirine muhalif ol
muşlardı. Dolayısıyla, Devlet makanizması tamamen karışmış vaziyette 
idi. İşte tam bu anarşi ve karışıklık devresindedir ki Sıkıyönetimin bal
yozu bütün şiddetiyle indi. Ve o zamanın tecrübeli bir politikacısı bunu, 
«Doğu Pakistan'ın ayrılışında ilk adım» olarak yorumlamıştı132 • 

Eyüp Han, 10 yıl boyunca Pakistan'ın kaderini tayin eden kimse ola
rak kaldı. Bu süre içinde çeşitli büyük ve küçük olaylar meydana geldi. 
Biz burada, onları özetle sıralayacağız. Eyüp Han, işin başından beri 

127 A.g.e., s. 50-51. 
128 A.g.e., s. 51. 
129 A.g.e., aym _yerde. 
130 A.g.e., aym yerde. 
131 A.g.e., aym yerde. 
132 A.g_.e.; aynı yerde. 
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Doğu Pakistan'ın durumunun Batı Pakistanlllkinden daha değişik oldıi
ğuriu biliyordu. Ancak buna çare aramak için seçtiği yol, durumu yumu-:
şatmaktan çok · gerginleştirmeye sebep oldu. Olağan demokratik koşul
lara set çekildikten sonra Eyüp Han için iki vasıta kalmıştı : Silahlı 

Kuvvetler ve Yüksek Devlet Memurları. Askerler kısa bir süre sonra 
kamplarına dönmüşlerdi. BJ.lD.un için, kala kala yüksek devlet memurları 
(biirokratlar) kalmıştı. Epey bir arama taramalardan sonra Eyüp Han, 
Doğu Pakistan'da, kendisine karşı uysal davranabilecek bir şahıs seçti : 
Eski Emniyet Genel Müdürü, Zakir Hüseyin. 

Zakir Hüseyin, Doğu Pakistan Genel Valisi . tayin olunur olunmaz 
yerli halk bunun eyalette bir polis idaresi kurulmuş anlamına geldiğini 
düşündü. Hüseyin'in yaptığı ilk işlerden birisi Şeyh Mucib'i hapse atmak 
oldu. Şeyh Mucib'e hapiste hayli işkenceler yapıldı. Anlaşılan, Mucib'ur
Rahman'ın kafasında Hükümete karşı isyan etme fikri bu sırada doğdu 

_ve büyüdü133• Zakir Hüseyin da~a sonra merkez kabinesinde İçişleri Ba
kanlığına atandı. Bu mevkide de ülkenin siyasetine zarar verecek icraatta 
bulundu ve 1962'de Suhraverdi'nin yakalanmasını emretti. Eyüp Han, 
Sulıra verdi'ye en· büyük siyasi rakibi gözüyle bakardı. Onun ortadan kal
dırılması halinde Doğu Pakistan'a daha kolay hakim olabileceğini san
dı. Sulıra verdi'nin tutuklanrriasından. sonra yayınlanan resmi bildirinin 
taşıdığı sert dil dlkka,t çeker. Bunda Sulıraverdi vatan haini ilan edili
yordu134. Bundan daha acıklı bir şey ne olabilirdi? Suhrayerdi, Eyüp 
Han'a edebi uslup, mana ve belagat'in güzel bir örneği olan bir mektup' 
yazarak Pakistan'ın kuruluşu için mücadele verdiğinden ötürü Pakis.:. 
tan'ın kendisi için ne a:riıam taŞıdığını bildiğini anlattı135 • Suhraverdi'nin 
tutuklanması, daha sonra serbest bırakılması, bundan sonra da kendisi 
aleyhinde ülkeye karşı komplo hazırlamak suçundan dava açılması, sür
gün edilmesi ve uzun hastalığı, bütün bunlar diktatörlük yolunu kolay
laştırıyordu. Ama aynı anda Doğu ile Batı Pakistan arasındaki bağları 
da zayıflatıyordu. Suhraverdi, ağır bir hastalık sonucu Rahmetli Rah-, 
mana kavuştu. İşin tuhaf tarafı, vefatinden sonra Eyüp Han tarafından 
yayınlanan baş sağlığı mesajında merhum büyük yurtsever olarak övül
müştü136. 

Zakir Hüseyin, Doğu Pakistan Genel Valisi olduğu sürece eyalette 
tam bir polis hakimiyeti vardı. Daha sonra General Azam Han Genel 

133 A.g.e., s. 52. 
134 A.g.e., ayın yerde. 
135 A.g.e., ayın yerde. 
136 A.g.e., s. 53. 
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Valiliğe atandı. Azam Han, hem asker hem Batı Pakistanlı idi. Bu tayin 
işlemi, kendisi ile Eyüp Han arasındaki anlaşmazlıklardan sonraya rast-. 
lar. Bu sebebiedir ki Azam Han, bunu sürgün addetti. Eyüp Han'a karşı 
olan kini, onun. yoluna daha çok engeller koymak, Doğu Pakistan'da ken
disini daha çok sevdirrnek ve mümkün olursa Eyüp Han'a açıkca mey
dan okumak kadar ileri gitmesine kendisini sevketti137• 

Azam Han'ın bütün icraatı bunu ispatlar. O Bengallileri mümkün ol
duğu kadar «memnun» etmeye çalıştı. İlk işi ise, Pakistan'ın iki kanadı 
arasında devlet memurlarının transferlerini yasaklaması oldu. Azam Han 
devrinde ikinci gelişme düşünce tarzında tam bir değişikliğin meydana 
gelmesiyle tezahür etti, ve «toprak çocuğu» (son of the soil) . sloganı or
taya atıldı. Geçen 10 yıl içinde Doğu Pakistan'da Bengalliler ile Bengalli 
plmayanlar arasında çekişmenin mevcut olduğu inkar edilemez; ancak bu 
Azam Han zamanında tam bir fikir hareketi haline geldi, hatta kaide şek
lini aldı. <<Doğu Pakistan, Bengallilerin'dir» müjdesi her eve, her daireye 
geçti ve böylece, ayrı bir devlet kurulması fikri kuvvetlendi138• Aynı süre 
içinde «Şehid Minaresi» tasavvuru da gelişti. «Şehid Minaresi>min yapımı 
tamamlandı ve açılışı için HükUmet tarafından bir tören dÜzenlendi. La
kin bu arada Genel Vali değişmiş ve Azam Han yerine Abd'ül-Mün'im 
·Han ta:yin edilmişti. Ancak, öğı:enciler yeni genel valiye bu «şeref»i bı
rakmaksızın k«?ndileri «Şehid Minaresi»ni açtılar139 • 

1962'de iki önemli olay daha meydana geldi. Mart 1962'de Eyüp 
Han'ın hazırladığı anayasa resmen açıklanmak üzere idi. Doğu Pakis
tan'ın siyasi ve aydın çevrelerinde bu hususta çeşitli yorumlar yapılıyor
du. Öğrenciler kendi hareketlerine hız vermişlerdi. Suhraverdi'nin mah
kfuniyeti gençlerin hissierini alevlendirmişti. Ülkenin içinde bulllllduğu 
buhranlı günlerde yabancı çevreler de hayli faal idi. Mart'tan az önce bir 
Merkezi Kabine üyesi Doğu Pakistan'a gitti. Çeşitli ülkelerin diplomat
ları kendisine «Eyüp Han'ın anayasası aleyhinde halk çok sert tepki gös
teriyor, ancak Genel Vali çok seviliyor» dediler. Bu gibi sözler aslında 
tehlike çanları idi. Bazı büyük devletler Doğu Pakistan'da yeraltı faali-· 
yetine başlamışlardı. Eyüp-Azam çekişmesini derinleştirmekte bu kuvvet
lerin rolü de olsa gerek140

• CIA bir yandan General Azam Han'ın işin~ 
kolaylaştırıyor ve bir yandan da muhalefetteki bazı siyasi liderlerle te
masa geçmiş bulunuyordu. Hoca Nazm'ud-Din: «Ü sıralarda Amerikan 

137 A.g.e., aynı yerde. · 
138 A~g.e., aynı yerde. 
139 A.g.e., aynı yerde. 
140 A.g.e., s. 54. 
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Büyükelçisi benimle temasa geçerek, Doğu Pakistan'ın ayrılışı için çalış
maını istedi. Kendisine, böyle bir komploya katılmayacağıını ve kompo- / 
loyu hazırlayanlarm adlarını açıklayacağımı söyledim» demiştirt41• CIA, 
Birleşik Be;ngal Devletinin haritasım da hazırlamıştı. Bu harita, Muham
med Abbas Ali'nin «Doğu Pakistan'ın Kurtuluşu» (Salvation of East Pa-
kistan) isimli kitabında neşredilmiştir. · 

1962 ortalarmda Millet Meclisinin toplantısı hararetli bir hava içinde · 
başladı. Doğu Pakistan milletvekilleri iktisadi dengesizlik üzerine nutuk 
üstüne nutuk çekiyorlardı. Görüşmeler bir kaç gün devam etti. Eyüp Han 
bir gün Yargıç Münir'i yaruna çağırdı ve hiddetli bir şekilde : · «Yahu, 
nedir bıinlarm iktisadi dengesizlik yaygarası; onlarla konuş, açıkça ve_ 
gerçekten ne istediklerini öğren .! Onlar kendi yoluna gitsin, biz de kendi 
yolumuza!» dedi142• Eyüp Han'ın tutumundaki bu sertlik, yaptığı birkaç 
icraattan-Üeri geliyordu. Şüphesiz, Eyüp Han, Dogu Pakistan'a her za
mankinden daha çok iktisadi tavizler vermişti; ancak bunun için gere
ken siyasi ortamı hazırlamamıştı ve halkı güven içine almamıştı. A~ıca, 
bölgesel iktisadi dengesizliklerin ortadan kaldırılması için anayasaya 
ayrı bir madde eklemişti. Anayasa, siyasi partiler arasındaki görüşme
ler ve sözleşmeler sonucu hazırlanmış olsaydı, siyasi partiler kendi me
suliyetlerini aniayacak ve kamuoyunu aytn doğrultuda hazırlayacaklar
dL Eyüp Han bu tarihi gerçeği unutmuştur ki sağlam bünyeye ve milli 
niteliğe sahip siyasi partilerin yokluğunda bölgelere muhtariyet veril
dikçe onlarda ayırıcılık fikri daha çok kuvvetlenir. 

Bir talihsizlik daha oldu : Anayasa önce vücuda geldi. ve siyasi par
tiler daha sonra ortaya çıktL ·Bunun için, Doğu Pakistan'ın. s_iyasi parti
leri gayet tabii olarak, . anayasanın tamdığı tavizlerin son noktasından 
başladılar. Zira, bu aşırılık olmaksızin varlıkları anlaı:psızdı. Halk kitlesi 
arasmda şöhret kazanabilmek için başka ne yapabilirlerdi ki? Nitekim, 
sloganlar ve istekler gittikçe sertleşmeye ve genişlemeye başladı. Ana
yasa, ayrıca, başka bir menfi görüşün dağınasma da sebep oldu. 

Yeni anayasada zahiren eyaletlerin muhtariyeti 1956 Anayasasma 
oranla daha fazla idiyse de ha:kikate bu böyle değildi. 1956 Anayasasında 
sayılan Devlet işleri üç liste halinde idi ve Federal HükUınetin listesi 
daha uzun gö!'i4ıüyordu. 1962 Anayasasında ise yalmz iki liste vardı ve 
Eyalet HükUmetinin işlerinin listesi uzun olmasma rağmen HükUmeti 
yürütmek için meydana.getirilen makanizma gerçekte eyalet muhratiyeti 

141 A.g.e., aynı yerde; Sulleri, Z.A., Amrika aıır Bangladeş, Ceng, Karaçi, 10 Nisan 1972. 
142 A.g.e., aynı Jerde. 
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fikrini tümüyle ortadan kaldırmıı;ıtı143 • EyaJet Meclisleri çaresiz ve yet
kisiz hale getirilmiş olmalarının yanında bütün yetkiler. Genel Valinin 
eline verilmişti. Genel Vali de Cumhurbaşkanınriı temsilcisi idi ve eyalet 
halkına sorumlu değildi. Halk temsilcileri doğrudan 'doğruya Mecl~se se
çilmez ve seçilenler de bir Hükfunet kuramazlardı. Ayrıca, 1956 Anaya
sasında eyaletler, ekonomik planlama ve kendi kaynaklarını kendi kul
lanmak yetkisine sahiptiler. Oysa, yeni anayasada planlamamn bütün 

· yetkisi de Ulusal Planlama Konseyine de"Vredilmişti. Böylece, eyalet yö
netimi veya eyalet meclisine gereken özerklik verilmemişti. Bu yeni dü
zen, merkezin yerli yersiz müdahalelerinden ibaret kaldr ve Doğu Paki~
tan'ın münevver zümresi, tüm iktidarın merkezin elinde bulunduğunu 
hissetti144• 

Bu dönem, başka bir yönden de Pakistan tarihinin en acı devresidir. 
Eyüp Han rejimi dış yardımlar, yatırımlar ve krediler bakımından en 
parlak dönem olarak nitelendirilmektedir. Ancak, bu dönemde de Doğu 
Pakistan halkının yüzü gülememişti. Bunda Pakistan Hükfunetinden çok, 
yabancı ülkelerin sorumluluğu görülmelidir. Mesela, Birleşik Amerika 
Pakistan'a sağla:Jığı her yardımı şartlı olarak vermiş ve konulan şartla
rın çoğu, Doğu Pakistan'a gereken payın verilmesine engel teşkil etmiş
tir. Amerika'nın bu tutumund8.ki amacın Doğu eyalette kaygı ve tatmin
sizlik hissi yaratmak oldugunu düşün.ebiliriz145 • 

1962'de Şeyh Mfıcib'ur-Rahman, Avami Birliğini yeniden teşkilat
landırdı. Oysa, başta Sulıraverdi olmak üzere Doğu Pakistan'ın belli baş
lı bütün siyasi liderleri Ulusal Demokratik Cephe içinde bir araya gelip 
ülk~de tam bir demokrasi yerieşineeye kadar ayrı bir siyasi örgüt mey
dana getirmeyeceklerine dair taahhütte bulunmuşlardı. Sulıraverdi hasta 
idi ve Şeyh Mfıcib yolunun açık olduğunu. sezmişti. Suhraverdi'nin ölü

. m ünden sonra ise Mfıcib'in yolu tamamen açılmıştı ve o, Doğu Pa~is-
tan'ın birinci sınıf liderleri arasına girmişti. 1963 yılı boyunca anarşi ve 
karışıklık olayları devam etti. Öğrenciler, Eğitim Reformlarına karşı 
cephe almışlardı. Üniversite ve yüksek okullar kapatıldı. Birkaç aylık 
boykot, gösteri- ve yürüyüşlerden sonra Eyüp Han öğrencilere boyun 
eğdi, ve eğitim reformlar~da değişiklikler yapıldı. Bu, Eyüp rejiminiii 
ilk büyük yenilgisi idi. Bundan böyle öğrenciler cesaret alarak faaliyet-
lerine arttırdılar ve açıkça siyasete karışmaya başladılar146 • · 

143 A.g.e., s. 65. 
144 A.g.e., aynı yerde. 
145 A.g.e., aynı yerde. 
146 A.g.e., s. 57. 
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İşte böyle bir ortamda Cumhurbaşkanlık seçimi gürültüleri koptu. 
Bhaşani o zamana kadar Eyüp Han hesabına çalışmıştı. Onun muhalefeti 
yüzünden General Azam Han muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı ada
yı olma fırsatına sahip ,olamamıştı147 • Gerçekten Azam Han, Eyüp Han 
için ciddi bir tehlike teşkil edebilirdi. Neticede Fatıma Cinnah Cumhur
başkanı adayı seçildi. Ama,. seçim. kampanyasının tam kızgınlaştİğı bir 
sırada Bhaşani «esrarengiz bir hastalığa» kapıldı. Onun bu şekilde tema- ~~, 

rüz göstermesinden dolayı bir yandan Eyüp Han'ın durumu kuvvetlendi 
ve diğer yandan Şeyh Mfıcib'ur-Rahman, ziyadesiyle ehemmiyet ka-
zandı148. 

~yüp Han yeniden Cumhurbaşkanı seçildikten sonra demokrasiyi 
daha çok kısıtlama yoluna gitti ve muhaJefet partilerine karşı daha sıkı 
kanunlar çıkardı. Bunu yaparken de çeşitli siyasi partilerin mahiyeti ve 
çalışma metodlarını göz önünde bulundurmadı. Bazı siyasi partiler, ka- · 
nun çerçevesi içinde demokrasinin iade edilmesi için mücadele ediyorlar
dı. Hedefleri Pakistan'ın birliğini koruyup ülkede demokrasi ve sosyal 
adaleti sağlamaktı ve ülke çapında faaliyette idiler~ Bunun yanısıra öyle 
·partiler vardı ·ki sadece eyaletçi ve ayırıcılık sloganları ile yaşıyor ve 
kanunsuz yollara da baş VU:tuyorlardı. Fakat Eyüp Him, bunlar. arasında 
hiçbir ayırım yapmadı ve hepsine sert davrandı149• Dolayısıyla, kanuna 
saygı besleyen partiler zayıflandı ve· yeraltı örgütleri gelişigüzel faaliyet
lerine devam ettiler. Pakistan'daki totaliter rejim her alanda olumsuz et
kiler yapmaya başlamıştı. Hülçfunet seviyesinde, kültür, edebiyat ve si
yasette bu böyle oldu. iktidarı öven herkes yüksek mevkilere yükseliyor 
ve Hükfı.mete muhalif, ama kabiliyetli kimseler her yerde gözden düşü
yordu. HükUmeti öven yazar ve şairler büyük miliakatlar aldılar, ancak 
bu yazarlar sosyal sınıflar ve bölgeler arasındaki çekişmeleri artırmak
tan da geri kalmadılar150• Eyüp Han, ilk önce bütün siyasi faaliyetlere 
karşı idi. Daha sonra kendisi bir siyasi partinin başkanı oluverdi. Abfı'l
Haşim'in zararlı- faaliyetlerine daha önce işaret etmiştik; bu zat Eyüp 
Han'ın danışmanı haline getirildi. Üstelik Haşim, İslam Akademisi baş
kanı mevkiine de getirildi. Güya, İslam'ı tetkik etmek, yaymak, anlat
mak etmek görevi böylece azgın bir kömüniste verilmiş oluyordu151• Abfı.'l

Haşim'in oğlu, haftalık «Holiday» gazetesinin sütünlerinde devamlı ola-

147 A.g.e., aynı yerde. 
148 · A.g.e., s. 58. 
149 A.g.e., aynı yerde. 
150 A.g.e., aynı yerde. 
151 A.g.e., aynı yerde. 
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rak kömünizm propagandası yapıyordum. HükU.nıetin siyaseti daha çok 
İiişvet, adam kayırma, nüfuz ve servet üzerinde duruyordu, ve halkı siya-
setten uzak tutmak için kültür, sanat, dans ve müzik gösterileri düzen- ' 
leniyordıi. Doğu Pakistan'ın her kazasında dans ve müzik dernekleri ku~ ! . 
ruldu ki bunların merkezi Billbill Akademisi idi. Bu dernekler, Bengal 
medeniyeti, Bengal kültürü, Bengal edebiyatı ve Bengal müziğini yüksel-
tecek birer araç haline geldi. Bu kültürel faaliyetler sayesinde şu sonuç-
lar elde edildi. 1. · Bengal medeniyeti ve kültürünün ortaya çıkışında, 
Hindu kültürünün Üstünlüğünün kabul ettirilmesi, 2. Gençler arasında 
Bengal milliyetçiliği iÇin delice sevginin uyandırılması v~ 3. Bengal mil
liyetçiliğini güçlendirecek hususların canlandırılması. Doğu Pakistan ga
zetelerinin çoğu bu kültür faaliyetlerine ziyadesiyle önem verdi. Kısacası, 
bütün bu faaliyetler sonucu Müslümanların an'aneleri geri plana atıldı, 
Hindu tesirleri ~alip geldi. O kadar ki Şair Nazr'ül-İslam yerine, Ra-
bindra Nath Tagor, Bengal milliyetçiliğinin öncüsü ve büyük kahramanı 
haline getirildi153, 

İşte böyle bir ortamda 1965 Hint-Pakistan savaşı patlak verdi. Sa
vaş sırasında Doğu Pakistan halkı vatan için her şey feda etmeye hazır
dı. Ama, Şeyh Mucibur Ralıman'ın derdi başka idi. Zülfikar Ali Butto, 
«Büyük Facia» isimli kitabında şu korkunç açıklamalarda bulunuyor : 
«1965 savaşı sırasında Doğu Pakistan Genel Valisi Mün'em Han savun
ma tedbirleriyle ilgili işlerde siyasi liderlerin yardımuiı sağlamak ama
cıyla bir toplantı düzenledi. Savaştan sonra Mün'em Han Başkan Eyüp 
Han'a ilettiği raporda, sözkonusu toplantıda Şeyh Mucibur Rahman'ın, 
kendisine Batı Pakistandan ayrılıp bağımsız Bengal devleti kurmayı tav
siye ettiğini ileri sürdü»154

• Bundan anlaşılıyor ki daha o zaman Şeyh Mu-
cib'iıi kafası ne yönde işliyordu. · 

Savaş sırasında Doğu ile Batı Pakistan arasındaki bütün ilişkiler 
kesilmişti. Böyle bir durumda ayırırncı unsurların eline iyi bir fırsat geç
ti. Yurtsever halk bile kendilerin düşmanın pençesine bırakılmış oldukla-
rını hissetti. Eri büyük haksızlık Eyüp Han yaptı. Savaştan sonra 8 ay 
zarfında Doğu Pakistan'ın ziyaretine gelmedi. Halbuki, böyle bir ziya
ret, kendini yalnız ve çaresiz sana~ halkı güvenlik içine alabilirdi. O 
sırada· bazı siyasi !iderler, Hindistan'ın Çin'in korkusundan Doğu Pakis
tan'a saldırmadığını ısrarla belirtmeye çalıştılar. Bu da menfi tesirler bı-

152 A.g.e., ayın yerde. 
153 A.g.e., s. 59. 
154 A.g.e., ayın yerde. 
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r~ktı. Doğu Pakistan halkı anladı ki savaşta Batı Pakistan ·bize hiÇbit 
yardımda bulunmayacak, ve güvenliğimiz için Çin' e borçluyuz .. Bütün bu 
tatminsizlik ve yalnızlık duyguları Mucibur Ralıman. için öldürücü silah-
lar temin etti. · · 

Şubat 1966'da Şeyh Mqcibur. Rahman, çok sözü edilen 6 maddelik 
isteğini öne sürdü. Biz bu istekleri daha sonra ele al~cağiz. Şimdilik o 
zamanki vahim olaylara değinelim. Haziran 1966'ya kadar Doğu Pakis
tan çalkalanmaya başlamıŞtı. Yeni bir grev, gösteri ve yürüyüş dalgası 
başlamıştı. Normal hayat qurdu kaldı. Yer yer yıkma ve kırma olayları 
meydana geldi, demiryolları hatları söküldü. Polis ve göstericiler ara-

. sında çıkan çatışmalarda birkaç kişi öldü. Ve nihayet Mılcib'ur-:Rahman 
tutuklandı. Gerçi karışıklıklar görünüşte yatıştırılmıştı. Ama tarih salıi
feleri üzerine derin izler bırakmıştı. Bu hususta bir iki noktaya işaret 
etmek yerinde olacak. Mucib, üç dört ay önce birkaç kere göz altına alı
rup serbest bırakılmıŞtı. Bu nedenle, Mftcib halkın gözünde, Doğu Pakis-

. tan'ın başında siyasi dunım gittikçe kötüleşmeye başlamıştı. Ama Doğu 
Pakistan yönetimi, Mftcib'ur-Rahman'ın nüfılzlu altına girmesi nedeniyle 
hiçbir güvenlik tedbiri alamamıştı. 

Mucib'ur-Rahman hapiste idi, ama zihniyeti ve fikri halk arasında 
yaygın idi. Bürokrasi'de ayırırncı unsurlar daha önceden mevcuttu ve 
silahlı. kuvvetlerinin bir bölümü de durumun etkisi altında idi155

• Ocak 
1968'de Agartala darbe teşebbüsü ortaya çıktı. Buna Şeyh Mucib ve bir
kaç Bengalli subayın adı karışmıştı. Doğu Pakistan'ın barut fıçısı hali
ne gelen siyasi durumuna bakılırsa, samkların duruşmasının açık olarak 
yapılmasında sakıncalar vardı. Ancak, Savunma Bakarn A. R. Han, du:
ruşmalıın a'çık bir mahkemede yapılacağım açıklamıştı. Hükftmetin dav
ramşı tezatlarla doluydu. Böylece demokrasi ve hukuk rejiminin üstün 
tutulması fikri ancak memleketin . toprak bütünlÜğüne karşı yönelen bir 
suikast ortaya çıktığında akla gelebildi. Doğrusu, Agartala suikasdın
dan önce Doğu Pakistan'da n~fret, sırf Batı Pakistanlı politikacı ve bü
rokratlara karşı idi; ama bu su1kasdın ortaya çıkışından sonra silahlı 
kuvvetler de. nefretin hedefi haline geliverdi156• 

Agartala suikastı ile ilgili haberler gazetelerde büyük manşetlerle· 
yayinlandı. Samklar da verdikleri demeç ve ifadelerinde Doğu ile Batı 
Pakistan arasındaki bağları koparmaya çalıştılar. Cezaevinde kendileri
ne yapılan haksız muamele ve işkenceleri kabarık ve acıklı bir şekilde 

155 A.g.e., s. 60. 
156 A.g.e., aym yerde. 
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kamuoyuna anlattılar. Bunları öğrendikçe Bengalli gençler çileden çıkı
yorlardı. Nitekim duruşma sırasında binlerce kişinin Dakka kışlasma 
doğru akın ettikleri görüldü. Ben,gal milliyetçiliği kuvvet ve kudret ka-

. zanıyordu157 • Şeyh Mucib 1969'da heraat etti. Beraattan önce ordu ko
mutan].arma yalvardığı, hatta siyasetten tamamen çekileceği gibi sözler 
verdiği bildiriliyor158

• Bu durumda, biraz askeri rejim yanıldı, biraz da 
siyasi durum gerginili denebilir ve fakat sonuç olarak olaylar kontrol 
altına alınamadı. Şeyh Mucib'ur-Rahman hapisten çıkar çıkmaz kışkır
tıcı demeçler vermeye başladı ve halkı kanunsuzluğa teşvik etti. 

Eyüp Han rejiminin sonlarına doğru meydana gelen karışıklıklarda 
şu hususlar önemli idi : 

1. Bu dönem içinde her yerde Batı Pakistanlı memur, tüccar ve iş 
adaniları zorbalarm saldırısına· uğradılar. 

2. Bu karışıklıklarda umumiyetle Batı Pakistanlılarm konuştuğu 

Urdu dili Bengallilerii:ı gazabına hedef olınuştu. Doğu Pakistan, 
Batı Pakistanlılar için adeta yabancı bir diyar haline ge4nişti. 

3. Köylerde galeyana gelen halk, muhaliflerine karşı insanlık dışı 
ve vahşet dolu illezalimlerde bulundu. Gözlere kezzap döküldü, 
insanlar canlı canlı gömüldü ve diri diri yakıldı, kaynayan yağa 
atıldı ve ağaçlara çakıldılar. · 

4. Kalabalık bir grup, Pakistan Yüksek Mahkemesinin Baş Yargıcı, 
S. A. Ralıman'ın canına kıymak istedi, ama kendisi tesadüf eseri 
kurtuldu159

• 

Bu olaylar, yıllardan beri birikmiş olan nefretin belirtileri idi. Bü
tün bunlar, halkın hükUınete ve sosyal kuruluşlara, adalete, iiısafa ve 
Batı Pakistan'a ait her şeye karşı olan nefreti ortaya koyuyordu. Bu 
olayları kızıştıranlar arasmda Mevlana Bhaşani de yer alıyordıi160 • Bütürı 

gücü ile onun sıyas:ı: sahneye çıkması yeni bir fırtınanın ilk belirtileri idi. 
Boykot, yürüyüş ve Devlet emlaki ile özel mallara yapılan tecavüzlerde 
şiddet vardı. Mücib ile Bhaşani görünüşte birbirine karşı cephe alınışlardı, 
ama Bengal'in ayrılınası konusunda ikisi de el ele veriyorlardı161 • Mucib'
ur-Rahman 22 Mart 1969'dan sonra durumu kontrol altına alınaya çalıştı 
ise de bent yıkıldıkt~ sonra seli durdurmayı başaramadı. Doğu Pakis-

157 A.g.e., s. 61. 

158 A.g.e., aynı yerde. 
159 A.g.e., aynı yerde. 
160 A.g.e., aym yerde. 
161 A.g.e., aynı yerde. 
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tan'da devlet otoritesi, kanun ve nizarn diye hiç bir şey kalmamıştı. Eyüp 
Han bunlarla başa çıkacak durumda değildi. Nihayet 25 Mart'ta ülkede 
sıkıyönetim ilan edilip iktidar General Yahya Han'a devredildi. 

Sıkıyönetim ilan edilince Doğu Pakistan'da öğrenci, işçi ve politi
kacı hemen yeraltına sığındılar, ama Şeyh Mucib'ur.:.Ralıman'ın durum1ı 
1958'kinden çok daha değişikti. Bhaşani'nin durumunda ise önemli bir 
değişiklik olmamıştı. Mucib'ur-Rahman ilk önce telaşa . kapıldİ ise de ·ı 
başta Yahya Han'ın yumuşak tutumundan dolayı cesaret aldı. Yahya hü-
kümetinin hedefi herhalde Doğu Pakistan'da durumun normal dönüştü-
rülmesi konusunda siyasiliderlerden yardım ummak olmuştur ve bu hu-
susta Şeyh Mucib'ur-Rahman'ın nüffızu ve ·yetkisi münakaşasızdı162• An-
cak, hükUmet bu konuda gereken anlayışla hareket edemedi. Hükilınetin 
ziyadesiyle yumuşak tutumu, hukuk'un hakimiyetini zayiflattı. Nitekim 
evvelce Eyüp Han'a karşı yapılan gösteriler sırasında işçiler, kaba kuv-
vet kullanmak süretiyle fabrika sahipleri veya yöneticilerile keyiflerine 
göre anlaşma ve sözleşmeler imzalamışlardı. Sıkıyönetim bu gibi bütün 
anlaşmaların geçerli olduğunu ilan etti. Hükümetin bu kararı herhalde 
işQiler~ · daha iyi haklar tanınıak ve durumu sakiııleştirmek amacıyla 
ahnnıiştı. Lakin, bu icraat aynı zamanda tehlikeli sonuçlar verdi. Kanun-
suz eylemlerden dolayı cezalandırılacaklanndan korkan işçiler ve lider-
leri şimdi, zafer şenlikleri düzenledi ve korkuSuzca yeniden hrizur bozucu 
ve yıkıcı faaliyetlere giriştiler. Aynı tutum öğrencilere karşı. da. takınıl-

' dı. Öğrenciler de geçmişte yaptıklarının hesahr sorulacağı korkusundan 
titriyorlardı. Ama, bir müddet sonra hükUmet temsilcileri, 6 maddelik 
istekler üzerine kendileriııle görüşmek için Dakka'ya geldiler. Elleri ma
sum vatandaşların kanına bulanmış öğrenciler, hürmet ve itibar gördü
ler. Ve yıllardan beri Dakka Üniversitesinde öğrencilere, Batı Pakistan'a 
karşı nefr~t dersi veren öğretim üyeleriyle HükUmet temsilcileri yeni eği
tim politikası üzerine uzun boylu görüşme yaptılar. Böylelikle, kanunu 
çiğneyen ve her vatandaşın güvenliğini tehlikeye sokan güçler yeniden 
toparlanıp. ortaya çıktılar163 • Amiral Alısen başkanlığındaki Eyalet Hü
kUmeti son derece müsmahakar davranıyordu. Hükilmet, siyasi amaçları 
elde etmek için kanun ve düzeni sürekli olarak ihmal ediyordu. Nitekim 
b~klendiği gibi, ilk önce öğrenciler baş kaldırdı. HükUmet harekete geçti 
ise de az sonra öğrencileri affetti. 1969 yılının ortasında kanunsuz unsur
lar; Hükümetin gücünü denemek için Dakka Üniversitesinin bir. öğrenci 
lideri Abd'ül-:ry.felik'i taşlaya taşlaya öldürdü. Hükumet bu olaya göz yum-

162. A.g.e., s. 62. 
163 A.g.e., s. 62-63. 
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du. Bundan sonra başka hedefler seçildi. EyaJet, Ekim ile Kasım ayların
da Bengalliler· ve Bengalli olmayanlar arasında çıkan kanlı çarpışmalara 
sahne oldu. Bu sefer, polis de hukuk dışı güçlerin yanında yer almıştı. 
Bu çok tehlikeli bir gelişme idi. Fakat, Hükfımet buna. da pek aldırış 

etmedi164
• 

Doğu Pakistan'ın bozguncu unsurlarının önünde üç hedef vardı.: 
a -Merkez HükUmeti veya Batı Pakistan, b - Bengalli olmayan kişiler, 
yani Biharlılar, ve c - Silahlı Kuvvetler. Bengal milliyetçiliğine karşı en 
büyük siyasi kuvvet, dini zihniyete sahip kimseler idi .. Bunlar arasında 
Müslüman Birliği, Nizam-ı İslam, Cemaat,..i İslami, Cemiyet'lii-İslam ve 
Pakistan Demokratik Partisi gibi örgütler yer alıyordu. Bengal milliyet
çiliğinin sembol u haline gelmiş bulunan A vami Birliği ile Ulusal A vami 

. Partisi ise adı geçen örgütlere karşı sindirme hareketine girişti. Bu par-
tilerin liderlerini korkutmak, bunl.arın toplantılarını bozmak her günkü 
olay haline geldi165

• Genel seçimlerdeı;ı önce Hindiilar şaşılacak kadar faal 
idi. NiifUzları o kadar artmıştı ki Batı Pakistan'ın herhangi bir lideri, 
Doğu Pakistan'da Hindu kültürünün yayıldığı yolunda bir beyanat ver
diği zaman bütün Bengal basını o adamın aleyhine çıkardı166 • Genel se
çimlerden önce bir kasırga felaketi oldu ve bu tabii afet ayırırncı unsur
lara siyasi fırtına koparına fırsatını sağladı. Bu unsurlar şimdi merkez 
Hükfımetinin yanısıra silahlı kuvvetleri eleştirme fırsatını da buldu ve 
bu eleştiriler gittikçe sertJeşti. Bu fırtınalı günlerde, gürültüsü ilk kez 
1966'da kopan «Altı Maddelik. İstek»in yankısı tekrar duyulmaya baş~ 
ladı. Şeyh Mucib'ur-Rahman'ın ileri sürdüğü bu altı maddelik istek, bu 
sefer daha da gürültü kopardı ve hemen hemen herkesin ağızına dolaş
maya başladı. Bu «Altı Maddelik istek» ne idi? Bunun mahiyeti ne idi? 
Bunda neler talep edilmişti? Yahya Han rejimi veya Batı Pakistanlı li
derler bunu neden kabul etmediler? Bu isteğin kabulünden sonra Hint 
yarımadasında meydana gelen üzücü olayların önlenmesi mümkün müy
dü? Ve bu istek yerine getididikten sonra Pakistan'ın çehresi ne ola
caktı? Bu memleketin toprak bütünlüğü ve milli birliği korunması müm
kün müydü? Bu sorulan cevaplamak için biraz geriye dönmemiz icab 
edecektir .. · 

(Devam edecek) 

164 A.g.e., s. 63. 
165 A.g.e., aynı yerde.· 
166. A.g.e., s. 64. 


