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ÖNSÖZ 
 

 

 Urdu edebiyatında hikâye, roman, Ģiir ve eleĢtiri alanlarında çok büyük 

geliĢmelerin yaĢandığı ilerici edebiyat akımını tez çalıĢmamız olarak seçmemizdeki 

amaç Urdu edebiyatında ilerici hareket alanında araĢtırmalar yaparak konu ile ilgili 

merakımızı ve eksiklerimizi gidermekti. 

 Bu çalıĢma öncesinde bilgimizin ve görgümüzün acziyetini biliyorduk ancak 

ele aldığımız konuların derinine indiğimizde bilmediklerimizin umduğumuzdan fazla 

olduğunu keĢfettik. 

 Dürüst ve samimi bir Ģekilde öz eleĢtiride bulunacak olursak; bu çalıĢmanın 

hazırlayıcısı olarak meydana getirdiğimiz bu çalıĢma Urdu Edebiyatında Ġlerici Akım 

konusunun ancak kapısını aralayabilecek güçtedir.  

 Konuyu derinlemesine bir Ģekilde ayrıntılarıyla inceleyebilmemiz için daha 

fazla zaman ve bilgi dağarcığımızı daha da geniĢletmemiz gerekmektedir. Bu alanda 

kendimizi geliĢtirebilmemiz için de Pakistan‟da bulunmamız kaçınılmazdır. 

 ġüphesiz, hazırladığımız bu tez bilimsel bir çalıĢmadır ve geliĢtirilerek 

güçlendirilmeye açıktır. 

 Sözlerime burada son verirken; Urdu dili ve edebiyatı alanında ve bu 

çalıĢmada her zaman desteklerini gördüğüm, tavsiyeleri ve yönlendirmeleriyle doğru 

bilgilere ulaĢtığım, Urdu dili ve edebiyatı alanında bilgi, görgü ve beceri 

kazanmamda yüksek miktarda payları olan çok saygıdeğer, kıymetli hocalarım Sayın 

Prof.Dr. Celal SOYDAN ve Sayın Doç.Dr. Asuman Belen ÖZCAN‟a sonsuz 

minnetle teĢekkürlerimi sunarım.      

Aykut KĠġMĠR  
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GİRİŞ 

 

 Urdu Edebiyatında İlerici Edebiyat Akımı baĢlıklı tez çalıĢmamıza değinirken 

öncelikli olarak ilerici edebiyat akımının Urdu Edebiyatında yer edinmesine zemin 

hazırlayan ve Urdu edebiyatına etki etmiĢ olan diğer edebi akımlardan bahsetmeye 

çalıĢacağız. 

 Üç bölüme ayırdığımız çalıĢmamızın ilk bölümünde sırasıyla Vehim Sanatı, 

Fort William Kolej, Aligarh Hareketi, Romantizm Akımı ve Gerçekçilik 

Hareketi‟nden bilgiler vermeye çalıĢacağız. 

 ÇalıĢmamızın ikinci bölümünde Ġlerici hareketin ne olduğunu, nasıl ortaya 

çıktığını, ilerici harekette öne çıkan isimlerin kimler olduğunu belirtmeye 

çalıĢacağız. Ġlerici edebiyat Akımı 1936‟dan itibaren bittiği ya da yasaklandığı 1952 

yılına kadar belirgin üç döneme ayrılmaktadır. Bu dönemlerde hem siyaset hem 

edebiyat alanlarında birbirine bağlı olarak meydana gelen geliĢmeleri sırasıyla 

incelemeye çalıĢacağız. 

 ÇalıĢmamızın üçüncü ve son bölümünde ise ilerici edebiyat akımında 

hikâyecilik, Ģiir ve eleĢtiri türlerindeki geliĢmelerden ve ilerici akıma yön veren 

isimler ile eserlerinden bahsedeceğiz.  

 

 



 

 

 

 

 

1. BÖLÜM  

 

 

 

İLERİCİ EDEBİYAT AKIMI ÖNCESİNDE 

 URDU EDEBİYATINDA AKIMLAR 
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ی
 
ہاـ گوئ  Vehim Sanatı 1.1   ای 

Kuzey Hindistan‟da Urdu Ģiirinin geliĢimi bu akımla baĢladığı için vehim 

sanatı Urdu Ģiirinin ilk büyük akımı olarak kabul edilir. 

Önce; “Vehim sanatı  (ی
 
ہاـ گوئ  ne demektir?” sorusuna bir cevap verecek (ای 

olursak Ģöyle diyebiliriz: 

م   ہاـ  Arapça bir sözcüktür ve kuĢku, Ģüphe anlamına gelir. Bu sözcükten     كہ   ای 

sözcüğü türetilmiĢ ve Ģüpheye, kuĢkuya, yanlıĢlığa düĢürmek ya da düĢmek 

anlamlarında kullanılmıĢtır. ġiirde   ہاـ   sanatı kullanılarak Ģair, okuyucuyu ya da     ای 

dinleyeni Ģüpheye düĢürme amacındadır. ġair Ģiirin bir yerine iki farklı anlama gelen 

bir sözcük kullanır. Bu sözcüğün bir yakın anlamı bir de uzak anlamı vardır. ġiiri 

okuyan ya da dinleyen kiĢi ilk bakıĢta vehim sanatı kullanılan sözcüğün yakın 

anlamıyla karĢılaĢır ancak Ģairin vehim sanatı yaptığı sözcükte bir de uzak anlam 

mevcuttur. ġairin asıl vermek istediği mesaj uzak anlamda gizlenmiĢtir. ġiiri okuyan 

veya dinleyenin Ģiirde asıl kastedilen anlamı anlayabilmesi için biraz düĢünmesi 

gerekir.  

من
خ ك   ت رہ 

ی 

 
ه سب  ش ے می 

 
رے  سائ

 
ه ت ی  ے  ہ 

 
ست
 پ 

ھر  دت ر  ك  حرـ   کا
و  ہ ے  گ

 
ھی  سے ت  

ج
 
اد  ت   آی 

Yaşarlar senin gölgende/himayende bütün molla ve brahmanlar 

Seninle kalabalıktır Mandar ve Kâbe evi. 
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 Burada  ے
 
 ”kelimesinin iki anlamını da görebiliriz. Birinci anlamı “gölge  سائ

dir ve yakın anlamda kullanılmıĢtır. Ġkinci ve uzak olan anlamı ise “himaye”dir.  

ی    اج 
 
کھ    ی لی   کی  دی 

ت سے ع محب 

اد   درآی  وا ہ ے دؿ مری اب حن   ہ 

Aşkıyla Ali‟nin baksana efendi 

Benim kalbim oldu şimdi Haydarabad 

اد    درآی   sözcüğünün burada iki anlamı vardır. Birincisi ġüphesiz حن 

“Haydarabad” Ģehridir veya Haydar‟la dolu olan yer anlamındadır ve yakın anlamda 

 kullanılmıĢtır. Uzak olan anlamı ise “Haydar‟ın (Hz.Ali‟nin) yaĢadığı yer” 

anlamındadır. Böylece Ģair gönlünün Ali‟yle dolduğunu ifade etmiĢ olur. 

ا    و گن  ھل کے آدھا ہ 
گ
ھل 
گ
ه  ر می  ح 

 
ہ

ا و گن  ه  موسا   ہ  حا  اب  می    لے مسی 

Ayrılıkta eriye eriye yarıya indim 

Al İsa artık ben Musa oldum 

 Buradaki vehim sanatı ise     موسا sözcüğünde gizlidir. Yakın anlamından kasıt 

Hz. Musa‟dır ve onunla bağlantılı olarak Mesih sözcüğü kullanılmıĢtır. Uzak 

anlamında ise; مو  saç, tüy, kıl anlamındadır.   سا  ise gibi/benzer anlamı verir. Yani 

birleĢtirirsek  موسا sözcüğüne tüy gibi diyebiliriz. 

Veli Dekkani‟nin divanı Kuzey Hindistan‟a ulaĢmasıyla (Kuzey 

Hindistan‟dan kastımız Delhi ve Laknov‟dur) vehim sanatının bu divanda bolca 

kullanılması Kuzeyli Ģairlerce Ģiirin sadece vehim sanatıyla yazılması gerektiği gibi 
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bir zorunluluk olarak algılanmıĢ ve buna bağlı olarak Ģairler uzunca bir süre vehim 

sanatını kullanmıĢtır. Ancak ilerleyen zaman içinde Ģairler vehim sanatının Ģiirin bir 

vazgeçilmezi olmadığını, vehim sanatı olmadan da Ģiir yazılabileceğini gösterince 

vehim sanatı zamanla bir edebi akım olmaktan çıkıp, Ģiir sanatı olarak kabul 

görmüĢtür.  
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 1.2 Fort William Kolej          حری ک
 
لج کی ت م کا ورٹ كلی 

 
ف  

 Urdu edebiyatını köklü bir Ģekilde etkileyerek Modern Urdu Edebiyatının 

kapısını aralayan olaylar zincirinin baĢlangıcı 1800 yılında kurulan Fort William 

Kolej‟e bağlanır. 

 Ġngiltere‟nin Hindistan sömürgesinden sorumlu olan Doğu Hindistan ġirketi 

çalıĢanlarının Hindistan‟daki dilleri, kültürü ve medeniyeti öğrenmeleri için Fort 

William Kolej kurulmuĢtu. Tabii ki bu kuruluĢ sadece Ġngilizlere bölgenin dil ve 

kültürünü öğretmekle kalmıyor aynı zamanda bölgedeki yerli halka da Ġngiliz kültür 

ve medeniyetini öğretmeyi amaçlıyordu.  

 “Fort William Kolej 1800 yılında John Gilchrist baĢkanlığında kurulmuĢ ve 

Urdu nesrinin baĢlangıcıyla eĢ değer bir anlam kazanmıĢtı. Bu kolej aslında Ġngiliz 

subaylarının yerel dilleri öğrenmesini sağlamak ve böylece de halkla iletiĢimi 

kolaylaĢtırmak amacıyla kurulmuĢtu. Ancak daha sonra içinde yer alacak pek çok 

âlim ve edebiyatçı sayesinde Urdu nesrine çok önemli hizmetler sağlamıĢ bir kurum 

olarak belleklere yerleĢecekti(…)”
1
      

 Kolej Batı tarzında eğitim vermekteydi. Koleji bizim için önemli kılan Ģey, 

yapılan çeviri çalıĢmalarıyla baĢlar. Sade ve anlaĢılır bir tarzda yapılan çeviri 

çalıĢmaları Urdu edebiyatında kolay anlaĢılabilirlik tarzının ilk adımlarını atmıĢ oldu. 

Çoğunlukla Farsçanın etkisinde kalan Urdu edebiyatında süslü ve ağdalı dil 

kullanmak yıllardan beri süregelen bir gelenekti. Süslü, sanatlı ve ağdalı dil, saray 

                                                 
1
 Belen Özcan, Asuman, Doğu Kültüründe Anlatı Geleneği: Urdu Nesri, s. 28 
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diliydi. Halkın dili ise gündelik dildi. Bu fark, yönetilen ile yöneten arasında örülen 

bir duvar gibiydi. Ġngilizler halkla iletiĢim kurabilmek için dil ve kültür üzerinde 

yoğunlaĢtı. Halkın sempatisini kazanmak bölgede egemenlik kurabilmek için çok 

fazla önem arz etmekteydi. 

 “Bazı edebiyat tarihçileri Kolej‟in Ġngiliz subaylarının idari iĢlerini 

kolaylaĢtırma amacıyla kurulduğunu özellikle vurgulamak istemiĢlerdir. Ancak bu 

Kolej‟in içine aldığı birçok değerli dil adamının çalıĢmaları sayesinde ilk kez Urdu 

nesri terimi gündeme gelmiĢ ve bu dönemde ortaya çıkan yapıtlar, bu edebiyat türüne 

baĢlarda en azından dikkat çekerek, geliĢmesine önemli katkılar sağlamıĢtır.” 
2
 

 Fort William Kolej bünyesinde Hindistan‟dan pek çok önemli edebiyatçı 

ortak bir çatı altında toplanmıĢtı. Bu edebiyatçılar yapmıĢ oldukları çalıĢmalarla 

Urdu dilinin modernleĢmesine büyük katkı sağladılar. Bu edebiyatçılar arasında: Mir 

Amman Dehlevi, Ġkram Ali Han, Mir Bahadır Hüseyni, Efsos, Mirza Lütf Ali, 

Seyyid Haydar BahĢ Haydari, Seyyid Muhammed Munir, Mirza Kazım Ali Civan ve 

diğerleri yer alır.  

 Mir Amman Dehlevi, Emir Hüsrev Dehlevi‟nin Kıssa-i Çhar Derviş adlı 

Farsça eserini Urdu diline Bağ-u Bahar adında çevirmiĢtir. Diğer önemli Ģahsiyetler 

ve eserlerinden bahsedecek olursak:  Efsos, Araiş-i Mehfil, Seyyid Haydar BahĢ 

Haydari, Kıssa-i Leyla Mecnun ve Tota Kahani, Lallu Lalci, Letaif-i Hind, Mirza 

Lütf Ali Vila, Pand Name-i Saidi, ve Mirza Ali Lütf, Tezkire-i Gülşen-i Hind gibi 

çeviri eserleri Urdu edebiyatına kazandırmıĢlardır.  

                                                 
2
 Belen Özcan, Asuman, Doğu Kültüründe Anlatı Geleneği: Urdu Nesri, s. 29 
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 Fort William Kolej çatısı altında bir araya gelen dil ve edebiyat alanında 

yetkin insanların yapmıĢ oldukları çeviri çalıĢmaları Hindistan‟da halk tarafından 

ilgiyle karĢılanmıĢtı. Halkın sempatisini kazanan çeviri eserler bir bakıma Urdu 

dilinde nesir türünün kuvvetlenmesini de sağlıyordu.  

 Ġngilizlerin yerli halk ile iliĢkilerini güçlendirmeleri gerekiyordu. Yerli halkın 

dilini öğrenmek Ġngilizlerin bölgedeki askeri, siyasi ve ticari egemenliğini 

sağlamlaĢtıracaktı.  

Fort William Kolej sayesinde Ġngilizler Urdu dilini öğrenmeye baĢladılar. KarĢılıklı 

olarak yerli halka da Ġngilizce öğretiliyordu. Ġngilizlerin Urdu dilini öğrenme istekleri 

Urdu dilini popüler hale getirmiĢti. Bu popülerlik Urdu edebiyatının geliĢmesini 

sağladı ve Urdu edebiyatına yeni türlerin girmesinde etkili oldu.     
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1.3 Aligarh Hareketi     حری ک
 
لی گڑھ  ت

 ع

Ümit Burnu‟nun keĢfedilmesinden sonra denizcilikte çok ileri oldukları için 

Ġngilizlere Hindistan yolu açılmıĢtı. Hindistan‟ın zenginliğini fark eden Ġngilizler 

kurdukları Doğu Hindistan ġirketi ile bölgeyi sömürge haline getirmiĢlerdi. Ġlk etapta 

Hindistan‟a ticaret amacıyla gelen Ġngilizler zamanla bölgenin yönetim iĢlerine de 

karıĢmaya baĢladılar ve ilerleyen zaman içinde bölgeye tamamıyla hâkim olmak 

istediler. Ancak asırlarca Alt kıta‟yı yöneten Hint-Türk Ġmparatorluğu ve Müslüman 

halk Ġngilizlerin önünde aĢılması gereken bir engeldi. Müslümanlar genel olarak 

Ġngilizleri benimsemekte zorluk çekiyorlardı. Ġngilizlerin Hıristiyan olmaları, 

Hindistan‟a yerleĢen bazı zengin Ġngilizlerin yanlarında çalıĢtırdığı iĢçilere kötü 

davranmaları, bölgede yürütülen misyonerlik faaliyetleri ve benzeri durumlar 

Müslümanların Ġngilizlere karĢı olumsuz düĢünceler beslemesine sebep olmuĢtu. 

Ġngilizler alt kıtaya gelmeden önce Hindistan‟da rahat bir yaĢam sürmekte olan 

Müslümanlar, Ġngilizlerin geliĢi ile baĢta itibar olmak üzere pek çok Ģeyi kaybetmiĢti.   

“1857 yılına gelindiğinde Ġngilizlere karĢı büyük bir ayaklanma yaĢanmıĢtı ve 

bunun ardında Ģüphesiz büyük bir birikim yatmaktaydı. Ġngilizlerin, Hindular lehine 

yanlı tutumları, Müslüman kitleye karĢı tahrikamiz davranıĢları, ülke yönetiminden 

Müslüman kitlenin tedricen tasfiye edilmeye çalıĢılması, yerli halkın dil, din, gelenek 

gibi her türlü kültürel değerlerinin küçümsenmesi ve benzeri pek çok sebebin halkta 

oluĢturduğu isyan dürtüsü 1857 yılında patlak vermiĢ ve Ġngiliz yönetiminden 

kurtulmak isteyen halk, ki baĢını Müslümanlar çekmekteydi, ayaklanmıĢtı. Hiçbir ön 

hazırlığı olmadan gerçekleĢen ayaklanma baĢarısızlıkla sonuçlanmıĢ ve özellikle 
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Müslümanlar için bir yıkım olmuĢtu. Ayaklanmanın ardından Müslümanlar aleyhine 

gerçekleĢen Ģartları yumuĢatmak ve bu kitlenin yönetimle uzlaĢı içinde yaĢamasını 

sağlayabilmek için çeĢitli çalıĢmalar baĢlatıldı. Hint Müslümanlarının ıslahını 

amaçlayan bir hareket baĢlatan Sir Seyyid Ahmet Han, 1857 ayaklanmasını intihar 

olarak nitelendirir. Ayaklanmanın acı sonuçlarını yaĢayan biri olan Galib‟de 

ayaklanmayı restkhiyz-i bica (yersiz-zamansız kıyamet) olarak isimlendirmektedir.”
3
 

1857 yılı Hindistan tarihi açısından bir dönüm noktası olarak görülür. 1857 

yılında yaĢanan kanlı olayların ardından Hint Yarımadası tamamen Ġngilizlerin 

hâkimiyeti altına girer. Hint-Müslümanları çok zor durumda kalır. Ġngilizler isyan 

olarak nitelendirdikleri olayların faturasını Müslüman halka keser. Müslümanlar ya 

öldürülerek ya da sürgüne gönderilerek etkisiz hale getirilir. Ġnsanlar ya canlarından 

ya da mallarından olmuĢlardır.  

“Ġngilizlerin Hint Ġsyanı olarak tanımladıkları ama aslında bir bağımsızlık 

hareketi olan 1857 Ayaklanması, Galib döneminin ve Hindistan tarihinin Ģüphesiz en 

önemli siyasi geliĢmesiydi. Zira bu isyan bahanesiyle Ġngiliz yönetimi Hindistan‟ı 

tamamen ele geçirmiĢ ve Hint-Türk Ġmparatorluğuna son vererek siyasi anlamda da 

tek hâkim durumuna gelmiĢti.”
4
   

Ahmet Han ayaklanmanın baĢarısız olacağını çok önceden kestirmiĢti ve 

Müslümanların bundan çok kötü etkileneceğini öngörmüĢtü ancak uyarıları 

Müslümanlar tarafından yeterince dikkate alınmadı.  

                                                 
3
 Soydan, Celal, Mirza Esedullah Han Galib, s. 48-49 

4
 Soydan, Celal, a.g.e., s. 48  
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Aligarh, bir eğitim kurumu olmanın yanında; siyasi, dini ve edebi yönden 

değiĢimleri baĢlatan bir hareketin adıydı. Sir Seyyid Ahmet Han isminden bu 

edebiyat akımını anlatırken çok bahsedeceğiz. 1857 yılından sonra Ġngilizlerin bütün 

öfkelerini üzerlerine çeken Hint Müslümanları eğitim alanında da çok geri kalmaya 

baĢladı. Bu geri kalmıĢlık Ģüphesiz Hindistan‟da Müslümanların dibe inen toplumsal 

seviyelerini daha da aĢağıya çekmekteydi. Sömürülerek çağın gerisine itilmiĢ Alt kıta 

toplumunun çağdaĢ medeniyetlerin seviyesini yakalaması için Aligarh Hareketi 

Hindistan‟da eğitim ve edebiyat alanında yepyeni adımlar atılmasını sağlayacaktı.   

Sir Seyyid Ahmet Han‟ın çalıĢmaları ile baĢlayan Aligarh Hareketi bünyesine 

katılan pek çok önemli yazar Aligarh Hareketini yalnızca edebi bir akım olmaktan 

çıkararak Hint Müslümanlarının siyasi, dini ve kültürel yönden bilinçlenmelerini 

sağlayan çok yönlü bir akıma dönüĢtürmüĢtür. Sir Seyyid Ahmet Han ve arkadaĢları 

Aligarh Hareketi ile halkın ıslahını amaçlamıĢlardır.  

Aligarh aslında bir Ģehir adıdır. Hareketin merkezi Aligarh Ģehri kabul 

edildiği için Aligarh Hareketi denilmektedir. Bazı kaynaklarda da hareketin 

önderinin Sir Seyyid Ahmet Han olmasından dolayı bu akıma Sir Seyyid Hareketi 

denildiği görülür.  

1857 yılında Hindistan‟da yaĢanan olaylar, baĢarısızlıkla sonuçlanan 

bağımsızlık mücadelesi Hindistan‟daki Müslümanların içinde bulunduğu zor durumu 

daha da zorlaĢtırmıĢtı. Ġngilizler 1857 yılındaki ayaklanmayı bastırmıĢlar ve 

ayaklanmanın faturasını Müslümanlara kesmiĢlerdi. Topraklarından, iĢlerinden ve 

görevlerinden men edilen Müslümanlar her geçen gün daha da fakirleĢiyor ve yeni 

nesil eğitim alamadığından toplum her geçen gün daha da cahilleĢiyordu. 



 10 

Aligarh Hareketi‟nin önderi Sir Seyyid Ahmet Han, Hindistan‟da 

Müslümanların bilinçlenmelerini sağlamak için eğitim alanında büyük atılımlar 

gerçekleĢtirmiĢti.  Sir Seyyid Ahmet Han 1817 yılında Delhi‟de dünyaya geldi. 

Saygın ve kültürlü bir aileden geliyordu. 

“Seyyid Ahmet Han‟ın annesi Aziz-un Nisa Begüm ünlü sufi Ģair Hoca Mir 

Derd‟in sülalesindendi. Ahmet Han da diğer pek çok ünlü kiĢi gibi zamanının en 

gözde ilimlerini tahsil etti. Galib, Mumin, Zevk, Mevlana, Sohbai, Mustafa Han ġifta 

gibi pek çok önemli kiĢilerle bir araya gelerek onlardan feyiz almıĢtır. ġah Ġsmail 

ġehid‟in vaazlarına da büyük bir inançla katılmıĢ böylece eski-yeni ilimler hakkında 

bilgi sahibi olmuĢtu. Babasının ölümünden sonra 1838‟de Bahadır ġirketi‟nin 

idaresinde baĢ sekreter yardımcısı olarak görev aldı. ÇalıĢmaları ve kiĢiliği sayesinde 

kısa sürede yargıçlığa kadar yükseldi. Fetihpur, Bacnur, Benares, Gazipur ve Delhi 

gibi çeĢitli Ģehirlerde görev yaptı. 1857‟de bağımsızlık savaĢı baĢladığında 

Bacnur‟da görev yapmaktaydı.”
5
  

Sir Seyyid Ahmet Han bağımsızlık savaĢı sırasında pek çok Ġngiliz‟i ölümden 

kurtarmıĢtı. Ahmet Han, Müslümanların galeyana gelip ayaklanma çıkarmalarının 

Müslümanların zararına olacağını düĢünmekteydi ancak Hint Müslümanlarının 

içinde bulunduğu zor duruma da kayıtsız kalamıyordu. Ne olursa olsun bir kurtuluĢ 

mücadelesi verilecekse bunun için daha Ģartlar uygun değildi. Müslümanlar iyi ya da 

kötü nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın böyle bir savaĢı kaldırabilecek güce ve bilince 

henüz ulaĢamamıĢlardı. Fanatik Müslümanların aksine Ahmet Han Ġngilizlere hep 

yakın durmaya çalıĢtı. Fanatik çevreler arasında Ahmet Han‟ın Ġngilizlere yakın 

                                                 
5
 Belen Özcan, Asuman, Doğu Kültüründe Anlatı Geleneği: Urdu Nesri, s. 44. 
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duruĢunu yanlıĢ yerlere çeken ve daha da ileri giderek onu hainlikle suçlayanlar bile 

vardı.  

Ġngilizler Ahmet Han‟a yaptığı hizmetlerden ötürü Sir ünvanı vermiĢlerdi. 

1857 yılında yaĢanan olaylardan sonra birbirlerini düĢman olarak gören Müslümanlar 

ve Ġngilizler arasında esen soğuk rüzgârları önleyebilmek için Ahmet Han edebiyatı 

araç olarak kullanarak bu düĢmanlığı hafifletebileceğini düĢünmekteydi.   

Sir Seyyid Ahmet Han Hint Müslümanlarını içinde bulundukları kötü 

durumdan kurtarmanın yollarını arıyordu.  Ahmet Han‟ın Hint Müslümanlarını 

kurtarması kolay bir iĢ değildi. Umudunu geleceğe bağlamıĢtı. Bu yüzden eğitim 

sorununu ele aldı. Hint Müslümanlarının içinde bulunduğu kötü durumun nedenini 

batının eğitim ve biliminden geri kalınmasına bağlıyordu. Hint Müslümanlarının 

gelenekçi bir biçimde birikip gelen bir yığın batıl değere ve vesveselere körü körüne 

bağlanmıĢ olmaları, onları içinde bulundukları kötü durumdan kurtarmaya 

yetmiyordu. Alt kıta‟da bilim, teknoloji, para ve güç Ġngilizlerin elindeydi. Ahmet 

Han‟a göre Ġngilizlerin bu denli güçlü olmalarındaki sebep çağdaĢ eğitim sistemleri 

ve bilime verdikleri önem idi. Hint Müslümanlarının rahata erebilmesi ancak çağdaĢ 

eğitim sistemi ve çok çalıĢma ile gerçekleĢebilirdi.  

Ahmet Han Batı tarzı eğitim sistemini Hindistan‟a uyarlamayı amaçlıyordu. 

Bu yönde model alacağı eğitim sistemi Ģüphesiz Ġngiliz eğitim sistemi olacaktı. Bu 

yüzden 1869 yılında Ġngiltere‟ye gidip Oxford ve diğer eğitim kurumlarının eğitim 

sistemlerini inceledi.  

Din ise baĢlı baĢına baĢka bir sorundu. Gerçek Ġslam ile bağdaĢmayan, 

zamanla birikmiĢ olan gelenekçi batıl düĢünceler ve din diye insanların önüne 
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sunulan hurafeler Hint Müslümanlarının geliĢip ilerlemelerinin önünde büyük bir 

engel olarak durmaktaydı. 

Ahmet Han Ģöyle der: “(…)Benim amacım sadece, milletin akıl ve 

anlayıĢlarını tamamen boĢ ve faydasız düĢüncelerle nasıl harcadıklarını, bütün 

güzellikleri fesat düĢünce pisliğiyle nasıl kirlettiklerini göstermektir. Bu konuyu bir 

kenara bırakalım ve insaflı bir Ģekilde, kültürdeki eksiklik sebebiyle onların 

adlarının, nasıl kötüye çıktığına bakalım. Allah‟ın Ġslam vasıtasıyla onlara verdiği, 

iyi ve güzel ahlak kurallarını kötüye kullanmaları yüzünden, gayri-Müslimlerin Ġslam 

dinine bizim yüzümüzden nefret ve hakaretle baktıklarını görmeye çalıĢalım. Onların 

böyle düĢünmeleri yersiz değildir. Ġslam insanoğlu değil ki biri görebilsin. Ġslam‟ın 

yüzü ancak Müslümanların tavır ve davranıĢlarıyla görünür. Ġnsanlar hareketleriyle 

Ġslam‟ı çirkinleĢtirdikleri için ötekiler bize iyi gözle bakmıyorlar. Benim tek amacım 

Müslümanların, kültür ve ahlaklarını düzeltmek için çabalamaları, durum ve 

davranıĢlarını değiĢtirerek, Ġslam‟ın gerçek yüzünü dünyaya göstermelerini 

sağlamaktır.”
6
  

Ġngilizler ve Hint Müslümanları arasında da olumlu rüzgârlar estirmek 

gerekiyordu. Ġngilizler Hint Müslümanlarına, Hint Müslümanları da Ġngilizlere karĢı 

birçok olumsuz ön yargılara sahipti. Bu ön yargıları yıkıp yöneten ile yönetilenleri 

birbirlerine yaklaĢtırmak gerekiyordu. O zamanın Ģartlarında ise bu ancak edebiyat 

ve eğitim yoluyla yapılabilecek bir iĢti.  

“Sir Seyyid Ahmet Han Ġngilizlerin bu düĢmanca duygu ve tavırlarını bertaraf 

etmek amacıyla pek çok edebi çalıĢmaya imza atmıĢtı. Sir Seyyid Ahmet Han 

                                                 
6
 Vurur, Nuran, Sir Seyyid Ahmet Han ve Aligarh Hareketi, s.118 
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aradaki bu hoĢnutsuzluk ortamının yumuĢatılması hatta giderilmesi gerektiğini 

düĢünüyordu. Bu uzlaĢtırmacı anlayıĢla birçok eser yazmıĢ ve düĢündüklerini bunlar 

aracılığıyla hem Ġngilizlere hem de özellikle Müslümanlara anlatmayı amaçlamıĢtır. 

Bu dönemde yazdığı önemli eserlerinden bazıları Ģunlardır: 

1-Tarih-i Serkeş-i Bacnur, 1857‟den sonra Bacnur‟da vuku bulan olayları 

anlatır. 

2-Risale-i Esbab-i Bağavat-i Hind (1863), bu dönemde ortaya koyduğu 

eserlerin en önemlisidir. Hint isyanının sebepleri anlamına gelen bu yapıtında yerli 

halkın yanlıĢlarına parmak basarken Ġngilizlerin kötü uygulamalarına da iĢaret 

etmiĢtir. Sir Seyyid bütün bunlardan haberdar olmalarını istediği Ġngiliz 

parlamentosuna bu çalıĢmanın nüshalarını göndermiĢtir.  

3-Loyal Muhammadans of India, bağımsızlık savaĢı sırasında Ġngilizlerin 

yanında yer alan Müslümanların durumunu anlattığı eseridir. 

4-Tahkik Lukta Nesara, Sir Seyyid Müslümanları, Hıristiyanlığa karĢı isyan 

etmekle itham eden Ġngilizlerin bu söylemlerinin yanlıĢ olduğunu hadisler vasıtasıyla 

çürütmeye çalıĢmıĢtır. 

5-Tebin-ul Kelam, Ġngiliz ve Müslümanların dinsel açıdan birbirlerine uzak 

durmamaları gerektiğini Kuran, Ġncil ve Tevrat‟ karĢılaĢtırarak kanıtlamaya 

çalıĢmıĢtır. Ġki cilt olarak hazırlanmıĢ bir eserdir. 

6- Scientific Society Ahbar, Sir Seyyid bu isimle birdernek kurmuĢtu ve 

derneğin adını taĢıyan bir gazete çıkarmaya baĢlamıĢtı. Burada genel olarak 

düĢündüğü konularda fikirlerini dile getirmekteydi. 
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7-Ehkam-i Tam-i Ehl-i Kitab‟da Müslümanların Ģeri hükümlere göre 

yemelerinde sakınca olan ya da olamayan Ģeylerden bahsetmiĢtir. Hıristiyanlarla 

birlikte yemek yemenin Ģeriata uygun olduğunu ifade ederek Müslümanlar ve 

Hıristiyanları birbirine yaklaĢtırmaya çalıĢmıĢtır.”
7
   

Sir Seyyid Ahmet Han edebiyat alanında ilk baĢlarda Farsçadan etkilenmiĢtir 

ve geleneksel ağdalı bir dil kullanmıĢtır. Ancak bu tarz daha sonra Aligarh Hareketi 

içerisinde yerini sadeliğe ve kolay anlaĢılabilirliğe bırakacaktır. Sir Seyyid Ahmet 

Han edebiyatın yanı sıra tarih, matematik ve din alanlarıyla da çok ilgilenmiĢtir. 

1857‟den sonra ise kendini Müslümanlarla Ġngilizlerin uzlaĢmasına adamıĢtı. Ahmet 

Han Müslümanların baĢta Ġngilizler olmak üzere Batıya karĢı önyargılarının 

yıkılması gerektiğini savunmaktaydı. Ahmet Han‟a göre yeni fikirler ve bilimler 

kabul edilmeli ve öğrenilmeliydi. Ancak Ahmet Han‟ın iĢi çok zordu. Müslümanların 

Ġngilizlere karĢı sahip olduğu katı düĢünceleri yıkmak kolay değildi. Batı ile Hint-

Müslümanları yakınlaĢmalıydı. Müslümanların alt kıtada refaha ermesi ancak eğitim 

ve bilime önem verilmesiyle sağlanabilirdi. Bunun yanında dini de ıslah etmek 

gerekiyordu. Dini, hurafelerden arındırıp modern bilimlere yaklaĢtırmak 

gerekmekteydi.    

Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zaman yenilik, maalesef herkesin kolayca 

sindirip kabul edebileceği bir Ģey olamamıĢtır. AlıĢkanlıkları değiĢtirmeye çalıĢmak 

isteyenler her zaman, her devirde bazı kimselerin tepkisine maruz kalmıĢtır. Ahmet 

Han da tabii ki bu tepkilerden nasibini fazlasıyla alanlardandır.  

                                                 
7
 Belen Özcan, Asuman, Doğu Kültüründe Anlatı Geleneği: Urdu Nesri, s. 44-45-46 
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1869 yılında Ahmet Han, oğlu Seyyid Mahmut‟la birlikte Ġngiltere 

yolculuğuna çıktı. Ġngiltere‟de özellikle Cambridge ve Oxford üniversitelerindeki 

eğitim sisteminden çok etkilenmiĢti.  

“1870‟de Hindistan‟a döner dönmez bu seyahatinde gördüğü ve edindiği 

izlenimleri yazdı. Ayrıca Ġngiltere‟den döner dönmez yaptığı bir diğer Ģey de meĢhur 

risalesi Tehzib-ul Ahlak‟ı çıkarmak oldu. Amacı yeni bilimleri Hindistan‟da popüler 

hale getirmenin yanı sıra ait olduğu toplumun edebiyatını ve kültürünü 

yenileĢtirmekti.(…)1862‟de Gazipur‟da Scientific Society‟nin temellerini atmıĢtı. 

Derneğin kuruluĢ amacı ünlü ve değerli Ġngilizce kitapların Urdu diline tercüme 

edilmesini sağlamaktı. Böylece Hint Müslümanlarının Avrupalıların düĢüncelerinden 

ve kültürlerinden haberdar olmaları sağlanacaktı. Ahmet Han Aligarh‟a gidince 

derneğin bürosunu da oraya taĢıdı. Burada Aligarh Institute Gazete adıyla çeĢitli 

konularda yazıları içeren aylık bir risale çıkarmaya baĢladı. Gazipur ve 

Muradabad‟da Ġngiliz tarzında okullar açtı. 1877 yılında Aligarh Koleji‟nin 

kurulmasıyla bu konuyla ilgili hayalleri de gerçekleĢmiĢti.”
8
   

Ġngiltere seyahati Ahmet Han‟ın düĢüncelerini netleĢtirmiĢti. Amacı 

Ġngilizleri taklit etmek değildi ancak Ġngilizlerin yakalamıĢ olduğu yaĢam standartları 

Hindistan‟daki insanların da hakkıydı. Bunun için Ġngiltere‟den döndüğünde 

Müslümanların dini, edebi, eğitim, ekonomi ve siyasi alanlarda yeniden canlanmaları 

için hummalı bir çalıĢmaya baĢladı. Ġlk çalıĢmaları Doğu‟nun eğitim ve öğretimini 

Batı‟nın edebiyat ve fen bilimleriyle kaynaĢtırmak oldu. Ġlk olarak 1875‟te 

Mahomedan Anglo-Oriental College (Aligarh Kolej)‟in temellerini attı. (Aligarh 

Koleji 1920 yılında Aligarh Muslim University olacaktır.)  

                                                 
8
 Belen Özcan, Asuman, Doğu Kültüründe Anlatı Geleneği: Urdu Nesri, s. 46 
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Ahmet Han, Aligarh Kolej‟de Ġngiltere‟de gördüğü Cambridge ve Oxford 

Üniversitelerindeki eğitim sistemini uyguladı. 1886‟da Tüm Müslüman Hindistan 

Eğitim Konferansı‟nı kurarak Müslümanların eğitim konusundaki çalıĢmalarını 

buradan yürütmeye baĢladı. Bu kurumun temel amacı, Hindistan‟da Müslümanlar 

arasında Batı kültürünü ve eğitim sistemini yaygınlaĢtırmak için toplantı ve 

konferanslar düzenlemek ve Hindistan‟daki Müslüman okullarının müfredatını tek 

çatı altında toplamaktı.  

Tahzib-ul Ahlak dergisi, çağdaĢ düĢünce, çağdaĢ eğitim-öğretim ve ileri 

medeniyetlerin seviyesine ulaĢma gibi konularda hem Müslümanları 

bilinçlendirmeye hem de Müslümanlar arasında birlik ve beraberlik oluĢturmaya 

çalıĢıyordu. Dergi bir taraftan da Urdu dilinin kullanım alanını geniĢletiyordu. Dergi 

yayımlandıkça Urdu dili ve edebiyatına makale, yaĢam öyküsü, edebiyat eleĢtirisi, 

çağdaĢ Ģiir tarzı gibi yeni türlerin girmesini sağladı. ġiirde, gazelin konu alanının 

geniĢletilmesi ve her türlü konuyu iĢleyebilecek hale getirilmesi, mesnevi, kaside ve 

benzeri türlerin konu kapsamlarının geniĢletilmesi çalıĢmaları ilk kez bu dergide 

denendi. Önceden sadece Fars edebiyatını taklit etmekte olan Urdu nesir ve Ģiirini 

taklitçilikten kurtarıp özgün çalıĢmaların verilmesine önayak oldu.  

Aligarh Hareketi içerisindeki yazarlardan Eltaf Hüseyin Hali Urdu 

edebiyatında eleĢtiri türünün ilk örneklerini vermiĢti. Eltaf Hüseyin Hali 

Müslümanların içinde bulunduğu kötü durumu göz önünde bulundurarak edebiyat 

aracılığıyla insanlara yarar sağlama amacını gütmekteydi. Hali gerçekçi bir Ģekilde 

insanların iĢine yarayacak, onları kötü durumdan kurtarmayı sağlayacak konulara 

değinmeyi yeğlemekteydi. Müslümanların oldukları yerde saplanıp kalmalarını 
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istemiyor ve insanların boĢ oturmak yerine aktif olarak kurtuluĢ için bir Ģeyler 

yapmalarını istiyordu. Bunun için geçmiĢte öne çıkmıĢ baĢarılı insanların 

biyografilerini yazmaya karar verdi. Yazdığı bu biyografiler aracılığıyla insanların 

etkilenmesini, o Ģahsiyetleri örnek alarak çok çalıĢıp gayret sarf etmelerini istiyordu. 

Hayat-i Sadi, Yadgar-i Galib ve Hayat-i Cavid yapmıĢ olduğu önemli biyografi 

çalıĢmalarındandır.   

“Hayat-i Sadi (1886) adlı biyografik eseri Urdu dilinde bu türün ilk örneği 

olma özelliğini de taĢır. ġeyh Saadi ġirazi‟nin edebi yönünden etkilenerek yazmıĢtır. 

Ġki bölümden oluĢan bu eserde Saadi‟nin yaĢam öyküsünü ilk bölümünde kısaca 

anlatır. Ġkinci bölüm daha uzundur ve Saadi‟nin çalıĢmalarını içerir. Yadigâr-i Galib 

(1897) adlı eserinde büyük Ģair Galib‟in yaĢamını ve sanatını anlatmıĢ, onun 

hatıralarını daim kılmak istemiĢti. Bu eser Galib‟le ilgili yazılmıĢ ilk eserdir. Hayat-i 

Cavid (1901) Bu esere sadece Sir Seyyid Ahmet Han‟ın biyografisi olarak 

bakmamak gerekir. Hayat-i Cavid aynı zamanda XIX. Yüzyılda Alt kıta 

Müslümanlarının anlatıldığı bir eserdir.”
9
   

ġibli Numani, Aligarh hareketi içinde edebiyat eleĢtirmenliği ve biyografi 

yazarlığı yaptı. Biyografileri yazarken o da Hali gibi önde gelen Ģahısların 

biyografilerini yazmakla diğer insanların bu hayatları okuyup etkilenmesini ve 

kendilerine bir çeki düzen vermelerini amaçlamıĢtı. Ġnsanları bilinçlendirip doğru 

yola sevk etmek için özellikle ahlakın ıslahı için en doğru yöntemin bu olduğuna 

inanıyordu. El-Gazali, Ġmam Gazali‟nin, El Faruk, Hz. Ömer‟in, Siter-ul Numan, 

Ġmam Ebu Hanefi‟nin, Savanih-i Mevlana Rumi, Mevlana Celaleddin Rumi‟nin, 

Siret-ul Nebi, Hz. Muhammed‟in biyografileridir.  

                                                 
9
 Belen Özcan, Asuman, Doğu Kültüründe Anlatı Geleneği: Urdu Nesri, s. 50-51  
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Dipti Nezir Ahmet, Urdu edebiyatında Mirat-ul Urus adlı eseriyle ilk roman 

türünün temellerini atmıĢtı. Ġlk kitabı Mirat-ul Urus‟ta insanlara ahlaki ve ıslahi 

yönden isabetli mesajlar verilmektedir. Esasında bu eser kız çocukları düĢünülerek 

yazılmıĢtı. Mirat-ul Urus 1869 yılında hükümet tarafından ödüle layık görülmüĢ ve 

birçok yerli dile çevrilmiĢti. O dönemin edebiyat dünyasında yer alan edebiyatçılar 

içinde Nezir Ahmet halkın diline en yakın olan üslubu tercih eden edebiyatçı 

olmuĢtur. Kullandığı dil eski, süslü ve zor anlaĢılır üsluptan uzak olup sıradan bir 

insanın kolayca anlayabileceği bir tarzdaydı ve bu yeni tarz ile çok olumlu tepkiler 

almıĢtı.  

Romanlarından biraz bahsedecek olursak: Nebat-un Naş, kadınları din, sağlık 

ve az da olsa toplumsal konularda eğitmeyi hedefleyerek yazılmıĢ, ıslah amaçlı bir 

eserdir.
 

Tövbet-un Nasuh, erkeklerin ıslahına yönelimin ilk örneğini oluĢturur. 

Fesana-i Mübtela birden çok evlilik yapmanın sakıncaları, bu durumun yarattığı 

sonuçlar iĢlenir. İbn-ul Vakt adlı romanının konusu milli sorunlar ve eğilimlerdir. 

Ayama aydınlıkçı insanlar ile dinciler arasındaki uyuĢmazlıklar, evliliklerle doğan 

aĢk, dul kadınların Hindistan‟da çektikleri acılar gibi konular ele alınır. Rüya-i Sadka 

diyaloglar biçiminde yazılmıĢ bu romanda, Ġslam‟daki mezhepler ve fırkalar iĢlenir. 

Aligarh Hareketine hizmet etmiĢ önemli Ģahsiyetlerden Ġmdad Ġmam Eser, 

Muhammed Hüseyin Azad, Muhammed Zekaullah, Muhsin-ul Mulk, Vakar-ul Mulk, 

Seyyid Ahmet Ali, Mevlana Eltaf Hüseyin Hali, ġibli Numani, Dipti Nezir Ahmet,  

Mevlevi Çirağ Ali ve Mevlevi Abdul Halim ġarar‟ın isimlerini verebiliriz.  
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 Romantizm Akımı 1.4   ركمائ

 Aligarh Hareketi genellikle siyaset ve eğitim hareketi olarak düĢünülür ancak 

etkileri bakımından Hint yarımadası Müslüman toplumunun yaĢamını çok yönlü 

olarak etkileyen bir hareket olmuĢtur. Bağımsızlık savaĢında Hindistan halkının 

Ġngilizlere karĢı baĢarısız olması sonucunda Doğu Hindistan ġirketi dolayısıyla 

Büyük Britanya Ġmparatorluğu Hindistan‟ın mutlak egemen gücü hali gelmiĢti. Sir 

Seyyid sadece cesur davranarak savaĢa atılmanın Ġngilizlere karĢı galip gelebilmek 

için yetmeyeceğinin farkındaydı. Bu yüzden hemen ateĢlenip tutuĢmak yerine 

akıllıca ve soğukkanlılıkla ulusu kurtarmanın çarelerini aramak gerekiyordu.   

 “Aligarh Hareketi eğitim amacıyla ortaya çıkmıĢtı ve kısa bir sürede bu 

hareket ilmi, akli ve fikri bir hareket haline dönüĢtü, bu hareket mazinin acı 

hatıralarını toparlayıp bugün ve gelecek için yaĢama cesareti oluĢturdu. Bu hareket 

düĢünceye ve düĢünceyi ifade etme tarzına yeni bir renk verdi. Dr. Seyyid 

Muhammed Abdullah Ģöyle der: Ülkemizde fikir ve düşüncede geleneği taklitten 

saparak konu bağımsızlığı ve üslup bağımsızlığı geleneğini başlatan ve inançlarda 

akıl doğa kültür ve maddi gelişmeyi temel önemde sayan bir ekolün ilk kurucusu Sir 

Seyyid‟dir.”
10

   

 Aligarh hareketine yön veren Ģahısların rasyonalist, materyalist ve realistliği 

edebiyatta Ģiir, nesir, eleĢtiri türlerini etkileyerek biyografi, hikâye ve makaleye yeni 

bir renk, yeni bir soluk kazandırmıĢtı. 

                                                 
10

 TiĢna, M.Nezir Ahmet, Urdu Edeb ka İrtika, Mekteb-i A’liye, s. 81 
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   Aligarh Hareketi akılcılık, materyalizm, dıĢa dönüklük ve toplumsallığa çok 

ağırlık verdi ancak yaĢamın bazı alanlarını önemsemedi. Kendi döneminde 

edebiyatta sade, anlaĢılması kolay bir dil kullanılmasına çok önem verdi. Ancak aĢırı 

derecede sadelik ve anlaĢılırlık da ister istemez edebiyatta yavanlık oluĢturdu. Sir 

Seyyid Ahmet Han ve arkadaĢları teker teker vefat edene kadar Aligarh hareketinin 

karĢısına baĢka bir edebiyat akımı çıkamamıĢtı. Ancak Aligarh‟ın önde gelen isimleri 

hayata gözlerini yumduktan sonra Urdu edebiyatında yeni hareketlenmeler oldu. 

Aligarh kendinden önceki edebiyat anlayıĢının var olan birçok boĢluğunu 

doldurmuĢtu ancak kendisi de insan yaĢamına dair birçok Ģeyi göz ardı ederek yeni 

boĢlukların doğmasına neden olmuĢtu.  

 1914‟e kadar Urdu edebiyatının en önemli isimlerinden Sir Seyyid, Hali, 

ġibli, Nezir Ahmet, Hüseyin Azad birer birer vefat ettiklerinde romantizm akımı 

canlanarak Aligarh Hareketinin bireyde yarattığı boĢlukları doldurmak için ortaya 

çıktı. Romantizm, Aligarh‟ın bakıĢ açısına ters bir mizacı benimsedi.  

 Romantizm akımı Urdu edebiyatına Birinci Dünya SavaĢı sonrasında girdi. 

“Romana” Güney Avrupa‟nın Latin diliydi. BaĢlangıçta aĢk ve muhabbet konulu 

eski destanları anlatmayla sınırlı kalmıĢtı. Urdu edebiyatında ise romantizm akımı, 

Aligarh akımına bir reaksiyon olarak doğmuĢtu. Togor‟un doğaüstücülüğünü, 

Ġkbal‟in geleneğe olan karĢıtlığını ve Ebul Kelam Azad‟ın bireyselliğini örnek olarak 

verebiliriz.  

 Aligarh Hareketi‟nin kendine ölçüt olarak belirlediği anlatım Ģekli yavan bir 

edebiyat üretmiĢti. Bunun yanı sıra tamamen toplumsallığı ön plana çıkarmasıyla da 

bireyin varlığı yok sayıldı. Oysa insanların ruhlarını teskin edebilmeleri için bireysel 
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acıya, aĢka, yalnızlığa ve hayali bir dünyaya da ihtiyaçları vardı. Aligarh tüm bu 

kavramları edebiyatta yok saymıĢtı. 

 Aligarh Hareketindeki edebiyat anlayıĢı ve öncelikli hedefleriyle Romantizm 

hareketindekileri karĢılaĢtırdığımızda aĢağıdaki gibi bir tablo ortaya çıkar ki bu söz 

konusu iki akım arasındaki neredeyse taban tabana zıt farkları ortaya koymaktadır. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Romantizm akımı Urdu Edebiyat ve düĢünce dünyasına yeni yenilikler 

getirmiĢti. Romantiklere göre yaĢamın maddi yönüne dair her Ģey bir kenara 

bırakılmalı ve ruh özgür bırakılmalıydı. Bir romantiği romantik olarak yaĢamaktan 

mahrum eden Ģey yaĢamın maddi yükü ve yaĢamak için gerekli olan günlük 

uğraĢlardı. Normal hayatın getirdiği yükümlülükler ve kiĢinin bulunduğu ortam 

içerisindeki yapmakla yükümlü olduğu zorunluluklar bir romantiği romantizmden alı 

koyan hayatın gerçekleriydi. 

ALİGARH AKIMINDA ROMANTİZM AKIMINDA 

Dışsallık İçsellik 

Toplumsallık Bireysellik 

Akılcılık Duygusallık 

Maddiyetçilik Ruhaniyet 

Anlatımcılık Estetik 

Çatışma Güzellik 

Toplum Birey 

An, Bugün Mazi 

Doğa Manzarası Doğanın Ruhu 
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 Birinci Dünya SavaĢından, Ġkinci Dünya SavaĢına kadar Urdu edebiyatında 

romantizm akımı etkin bir akım oldu. Romantizm Sir Seyyid Ahmet Han‟ın 

reformist hareketinin yarattığı akılcılık ve duyguda yoksunluğa ağır bir darbe vurdu. 

Edebiyata duyguyu dâhil ederek gelecek için ölçülü bir bakıĢ açısı benimsemenin 

yollarını açtı.  

 Secad Haydar Yıldırım öncelikle Hayalistan‟da romantizm akımının en 

önemli nesri ile bu akıma büyük destek vermiĢtir. Duygusal anlatım, doğa 

betimlemeleri, insanın iç dünyasına iliĢkin anlatımlar, süslü ve akıcı üslup bu eserin 

en belirgin özelliklerindendir. 

 Muhammed Hüseyin Azad Aligarh hareketi içinde yer almasına karĢın 

özellikle Neyreng-i Hayal‟deki anlatım ve tarzıyla romantikler arasına girmektedir.  

 Abdul Halim ġerar, Aligarh romancısı Nezir Ahmet‟in romanlarına karĢı 

romanlar yazmıĢ ve Nezir Ahmet‟in atladığı birey ve duyguyu romanlarında 

detaylıca iĢlemiĢtir. Firdevs-i Berrin, Husn ka Daku ve diğer romanları romantizm 

akımının ilk roman ürünleridir.  

 Diğer hikaye ve romancılar arasında Niyaz Fetih Puri, Mecnun Gorak Puri, 

Hicab Ġmtiyaz Ali, Secad Ansari, Mehdi-ul Afadi yer almaktadır. ġeyh Abdul 

Kadir‟in yayımladığı Mahzen dergisi bu akıma büyük güç vermiĢtir. Bu dergi 

yazarlarından Ebulkelam Azad, Secad Haydar Yıldırım, Ağa ġair KızılbaĢ, Zafer Ali 

Han, Houca Hasan Nizami, HuĢi Muhammed Nazir, Latiuddin Ahmet gibi önemli 

nesir yazarları yer almaktaydı. 
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 Romantik Ģairlere bakacak olursak onların isimlerinin çok daha fazla 

olduğunu görürüz. Dönemin en büyük Ģairi Ġkbal‟i liste baĢına yazmak gerekir. Ahtar 

ġirani, Hafız Calenderi, CoĢ Melihabadi, Sağir Nizami, Hamidullah Afsar romantizm 

akımının öncü Ģairleridir. 
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   Gerçekçilik Akımı 1.5  ح

 Urdu Edebiyatında romantizmin doğuĢuyla birlikte aynı zamanda 

romantizmle kucak kucağa büyümekte olan ve romantizmin tam zıttı bir akım daha 

belirmeye baĢlamıĢtı. Bu akım romantizmin tam tersine yaĢamı olduğu gibi, esas 

renginde görmeye ve insanlara da olduğu gibi sunmaya çalıĢmaktaydı. ĠĢte bu 

gerçekçilik akımıydı. Gerçekçilik akımı temel olarak mevcut hayata ve mevcut 

hayatın çevresindekilere önem verip bu bilinci uyanık tutmaya çalıĢıyordu.  

 Gerçekçiliğin bakıĢ açısı esasında Aligarh Hareketinin temel parçasını 

oluĢturuyordu. ġüphesiz Romantizm, Aligarh Hareketine karĢı bir reaksiyon 

göstermiĢ ve hayatın gerçekçiliği üzerine hayal dünyasını öne sürerek galip gelme 

çabasına giriĢmiĢti.  

 19. ve 20. yüzyıllarda gerçekçiliğin ortaya çıkma etkenleri mayalanmıĢtı. 

Ġçinde bulunulan zaman itibariyle toplumsal ve siyasi hareketler toplumcu bakıĢ açısı 

ile kölelik kavramını kırma ümidi doğurmuĢtu. 20. yüzyılın baĢları dünyada olduğu 

gibi Hindistan‟da da alt tabakadaki insanların gözlerini açmıĢ ve toplumsal adalet, 

eĢitlik gibi kavramlar rüyaları süslemeye baĢlamıĢtı. 

 ĠĢte bu zaman zarfında Hindistan‟da da yeni akımlar doğmuĢtu. Hindistan‟da 

ezilen halk bir kurtuluĢ aramaktaydı.  

 Gerçekçilik, yaĢamın bu değiĢen akıĢına derinlemesine bakıyor ve yaĢamı 

baĢka bir araç kullanmadan doğrudan edebiyatın konusu yapmaya çalıĢıyordu. 
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20.Yüzyılın öne çıkan edebiyatçısı MunĢi Pirem Çand olmuĢtu. Pirem Çand 

soylu bir aileden olmasına rağmen fakirlik ve yoksulluk içinde dünyayı tanımıĢtı. 

Gençliğinin ilk zamanlarında çalıĢmak için köyünden kalkıp Kanpur gibi büyük bir 

Ģehre geldiğinde köy ve köylülük onun Ģahsiyetinde bir parça olmuĢtu. Bu yüzden 

hikâye yazmaya baĢladığında Pirem Çand‟in edindiği birikimler Gerçekçilik 

Akımı‟na yön vermede çok yardımcı olmuĢtu. 

 Pirem Çand, edebi yaĢamının ilk devresinde bir hayalperestti. Köy yaĢamını 

derin bir Ģekilde gözlemlemesi ve içinde bulunulan zamanın Ģartları onu 

hayalperestlikten uzaklaĢtırarak gerçekçi bir bakıĢ açısı kazanmasına neden oldu. 

YaĢamın gerçek akıĢını yakalayan Pirem Çand hikâyelerinde gerçekçi karakterlere 

yer vermeye baĢladı. Hikâyelerinde insani değerleri yüceltiyor ve böylece 

Hindistan‟ın mazlum halkına kendine güvenmeyi öğretiyordu. 

 Pirem Çand hikâyelerinde açlık, hastalık, iĢsizlik, cehalet ve Ģüpheciliği konu 

edindi. Bireyin zihinsel üzüntüsünü, toplumsal bağlarını, sosyal çatıĢmaları ve 

bunlardan doğan acı ve kederleri gösterme gayretinde bulundu. Gerçeğin üzerini 

kapatan örtüyü kaldırdı ve insanlığa gerçeğin kabullenilmesi zor olan çetrefilli 

yüzünü göstermeye çalıĢtı. Urdu nesrinde çok meĢhur olan Kefen adlı öyküsünden 

bir alıntıyı aĢağıda sunuyoruz:  

 “(…) Sabah, Madhu odaya gidip baktığında karısının cesedi soğumuş, 

ağzında sinekler uçuşmaktaydı. Kadının donmuş gözleri tavana takılıp kalmıştı. 

Bütün vücudu toza toprağa bulanmıştı. Bebeği karnında ölmüştü.  
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 Madhu koşarak Gheysu‟nun yanına geldi. Sonra ikisi birden ah vah edip 

bağırlarını dövmeye başladılar. Bağrışları duyan komşuları koşup geldiler, adet 

olduğu üzere yaslıları teselli etmeye koyuldular. 

 Zaman ağlama sızlama zamanı değildi. Kefen ve odun tedarikini düşünmek 

gerekiyordu. Ama akbabanın yuvasında asla et olmadığı gibi bunlarda da asla para 

olmazdı.  

 Baba oğul ağlaya sızlaya köyün ağasına gittiler. Ağa, onları görmekten nefret 

ederdi. Defalarca kendi elleriyle dövmüştü onları; hırsızlığı alışkanlık haline 

getirdikleri için… Sordu:”Ne var bre Gheysu! Ağlaman niye? Artık yüzünü 

göstermiyorsun, anlaşılıyor ki bu köyde yaşamak istiyorsun.” 

 Gheysu, alnını yere koyup yaşlı gözlerle “Efendimiz büyük felaket içindeyim. 

Madhu‟nun karısı gece vefat etti. Gün boyu çırpınıp durdu. Gece yarısına kadar 

ikimiz de onun başucunda oturduk. Elimizden geleni yaptık. Ama o ümitlerimizi boşa 

çıkardı. Ekmek pişirenimiz kalmadı artık. Mahvolduk ağam. Yuvamız viran oldu. 

Kölenizim. Onun cenazesini sizden başka kim kaldırır? Elimizde avucumuzda ne 

varsa tedavisine harcadık. Ağamız verirse onun cenazesi kalkar. Sizden başka kimin 

kapısına gideyim?” 

 Ağa, iyi yürekli biriydi, ama Gheysu‟ya acımak, siyah battaniyeye boya 

çekmek olurdu. İçinden „defol git buradan, cenaze evde kaslı. İşe çağırdığımda 

gelmezsin, şimdi işin düştü, gelip yalakalık yaparsın, haramzade, serseri‟ demek 

geçti. Ama gün kızma ve intikam alma günü değildi. Çaresiz iki rupi çıkarıp önüne 

atıverdi, ama taziye için tek kelime etmedi. Tarafına bile bakmadı, başından savdı. 

 Ağa iki rupi verince köyün diğer iyi hallileri ne cüretle vermezlik 

edebilirlerdi. Gheysu, ağanın adını alarak kapı kapı dolaşmaya başladı. Kimi üç 
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paysa verdi, kimi beş. Bir saat içinde beş rupi gibi hatırı sayılır bir para toplamıştı 

Gheysu.  

 Kimi tahıl verdi kimi odun… Öğlen vakti Gheysu ile Madhu kefen almak için 

kasabaya gittiler. Geride kalanlar kazık ve odun kesmeye koyuldular.  

 Köyün merhametli kadınları gelip cesede bakıyor, onun kimsesizliğine iki üç 

damla gözyaşı akıtıp gidiyorlardı.  

 Kasabaya vardıklarında Gheysu, “Odun, onu yakacak kadarı sağlandı, değil 

mi Madhu?” diye sordu.  

 Madhu: “Hee, odun çok ya. Asıl kefen gerek,” dedi.  

 “Ne olacak ki, ucuz yollu bir kefen alıveririz.” 

 “Ee tabii, başka ne! Cenazeyi kaldırana kadar zaten gece olur. Gece vakti 

kefene kim bakar ki?” 

 “Ne kötü bir töre bu; yaşarken tenini örtmeye yaması bile olmayana ölünce 

yepyeni kefen!” 

 “Kefen de cesetle birlikte yanıp gidiyor işte.” 

 “Ee. Neye yaradı! Bu beş rupi önceden olsaydı da tedavisine harcasaydık.” 

 İkisi de birbirinin içinden geçenleri anlıyordu. Akşama kadar çarşıda ora 

senin bura benim dolaşıp durdular. Tesadüfen mi yoksa bilerek mi bir meyhanenin 

bir meyhanenin önünde durdular, sanki önceden kararlaştırmışlar gibi içeri girdiler. 

Tereddüt ediyormuşçasına bir süre ayakta durdular. Sonra Gheysu, bir şişe içkiyle 

biraz meze aldı, avluya çıkıp içmeye başladılar. 

 Arka arkaya içilen birkaç kadehten sonra çakırkeyif oldular. Gheysu, 

“Kefene sarınca ne oluyor sanki… Sonuçta o da yanıyor. Gelinle birlikte bir şey 

gitmiyor ya öteye” dedi.  
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 Madhu, melekleri masumiyetine inandırmak istercesine gökyüzüne bakıp 

“Dünyanın kanunu bu. İnsanlar Brahmanlar‟a binlikleri verirler; kimsenin işine 

yaramaz. Verenlerin de ellerine bir şey geçmiyor ki dünyada,” diye yanıtladı. 

 “Zenginlerin parası var, yakıyorlar. Bizi yakmaya harcayacak neyimiz var 

ki!” 

 “Ama köydekiler ne cevap vereceğiz? Sormazlar mı, hani kefen?” 

       Gheysu güldü. “Deriz ki parayı kaybettik. Çok aradık, bulamadık.” 

 Madhu da güldü. Bu beklenmedik ziyafeti ima ederek, “Çok iyi biriydi zavallı. 

Ölürken bile ziyafet çektirerek öldü,”dedi.  

 Şişenin yarıdan fazlası bitmişti. Gheysu yeniden dürüm ısmarladı. Et ve Ciğer 

şiş, sulu yemek, kızarmış balık. Meyhanenin hemen karşısında bir dükkân vardı. 

Madhu bir koşu gitti, hepsini iki kese kâğıdına doldurarak alıp geldi. O yiyeceklere 

tam bir buçuk rupi gitmiş, geriye çok az para kalmıştı.  

 Baba oğul, ormanda avının tadını çıkaran aslan edasıyla dürümlerini yediler. 

Ne suçluluk duygusu, ne rezil olma tasası. Sarhoşluk aşamasındaydılar. 

 Gheysu filozof edasıyla, “Bizim nefsimiz sükun buluyor; o da bundan sevap 

kazanmayacak mı?” diye sordu. 

 Madhu başını sallayarak onayladı. “Mutlaka kazanacak, mutlaka! Bhagvan, 

sen halimizi biliyorsun. Onu cennetine koy. Biz Can-ı gönülden ona dua ediyoruz. 

Bugünkü yemeği ömür boyu görmemiştik.” 

 Bir süre sonra Madhu‟nun içini bir sıkıntı kapladı. “Değil mi dede, biz de bir 

gün oraya gideceğiz?” 

 Gheysu bu çocukça soruya cevap bile vermedi. Ters ters baktı Madhu‟ya. 

 “Orada bize soracaktır: „Sizler bana niçin kefen almadınız?‟ Ne cevap 

vereceksin?” 

 “Deriz ki, almadıksa ne olmuş?” 
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 “Ama mutlaka soracaktır.” 

“Hem onun kefensiz gideceğini nereden çıkardın sen? Altmış yıldır ot yoluyorsam 

beni eşek mi sandın? Onun kefeni olacak, hem de bizim alacağımızda daha iyisi.” 

 Madhu inanmadı. “Kim alacak peki? Parayı harcadık ya.” 

 Gheysu kızdı. “Kefen alınacak diyorum neden inanmıyorsun?” 

 “Parayı kim verecek söylesene!” 

 “Aynı insanlar verecek! Sabah verdikleri gibi. Bu defa para belki elimize 

geçmez, ama eğer geçerse aynen şimdiki gibi oturur içeriz; kefen üçüncü defaya 

kalır.” 

 Karanlığın çökmesiyle yıldızların parıltısı daha da belirgin bir hal aldı. 

Meyhanedeki hava gitgide renklendi. Kimi şarkı söylüyor, kimi yalpalıyor; kimi 

arkadaşının boynuna kollarını dolamış oturuyor, kimi de içmesi için arkadaşına ısrar 

ediyordu. Ortam pürneşe; sarhoş edici bir havası vardı meyhanenin. Bazıları içkinin 

etkisiyle çoktan sızıp kalmıştı bile. Zaten kendilerini biraz olsun unutma zevkini 

tatmak için oradaydılar. Ama içkiden çok meyhanenin havası onları sarhoş etmişti. 

Yaşam belası toplamıştı hepsini oraya; bir süreliğine de olsa başlarındaki derdi 

unutmak istiyorlardı.  

 Baba oğul hala keyifle içiyorlardı. Herkesin gözü onlardaydı. Ne talihli 

insanlardı; ağzına kadar dolu şişe önlerinde duruyordu. 

 Yemeğini bitiren Madhu, yiyemedikleri dürümleri toparlayıp, orada aç 

gözlerle kendilerine bakan dilenciye verdi. İçmenin gururunu, coşkusunu, 

mutluluğunu yaşamında ilk kez hissetmeye başladı. 

 Gheysu, “Al adamakıllı ye ve ona dua et. Bunu kazanan ne yazık ki öldü. Ama 

senin duan ona mutlaka ulaşacaktır. Her zerren ona dua etsin. Zor bir kazancın 

parasıyladır bunlar” dedi. 
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 Madhu tekrar gökyüzüne baktı. “Cennete gidecek o dede… Cennetin hurisi 

olacak o.” 

 Gheysu ayağa kalktı, dalgalanır gibi, “He oğul, cennete gidecek o. Kimseyi 

incitmedi, kimseyi ezmedi. Ölürken bile hayatımızın en büyük arzusunu yerine 

getirdi. O gitmeyecek cennete de, gözü yaşlıları soyanlar mı, babasını yıkamak için 

Ganj‟a götürüp mandarda ateşe veren bu şişkolar mı gidecek?” 

Bu samimi duygular değişmeye başladı. Hüzün ve keder anı başlamıştı artık.(…)”
11
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 İlerici Akım 2.1         ت

Hindistan coğrafyasında bir edebiyat akımı olarak ortaya çıktığı halde 

hedeflerinin odağını toplum sorunları özellikle de hep göz ardı edilmiĢ iĢçi, köylü, 

iĢsiz, aylak takımı, kadınlar ve mazlumlar gibi alt tabaka insanlarının oluĢturduğu bu 

hareket toplumu uyandırmaya ve bilinçlendirmeye yönelik aktif çalıĢmalar içerisinde 

bulunmuĢ bir akımdı. 

Marksizmin ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar siyaset, eĢitlik, özgürlük ve 

adalet kavramları üzerinde çeĢitli düĢünce ve tartıĢmalar içerisine girmiĢlerdi. 

Ġnsanların yaĢamlarına dâhil olan siyaset insanlara daha iyi koĢullarda yaĢama 

isteğini uyandırmaktaydı. Bu da ister istemez insanlar arasında siyasi bir 

bilinçlenmeyi beraberinde getirmiĢti.  

Romantizm ve Gerçekçilik akımları uzun bir süre ayrı ayrı Ģeritlerde yol 

almıĢlardı. Ġlerici Edebiyatın ilk zamanlarında bu iki akım bir araya geldi. Ġlerici 

edebiyat içerisinde Ġkbal‟in romantizmi coĢku ve isyan duygusunu ateĢlemiĢti. Pirem 

Çand‟in gerçekçiliği de insan nesline faydalı olabilmek için fikirleri içsellikten 

dıĢsallığa yöneltmiĢti.  

Baskı yönetiminde romantizm kendine has, ayrı, hayali bir dünya kurmuĢtu 

ancak Ġlerici akımın edebiyatçıları toplumun önünde bu hayali dünyayı tepeden 

tırnağa değiĢtirecek ya da tümüyle yok edecek bir dünya görüĢüyle ortaya 

çıkmıĢlardı. 
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1932 yılı Aralık ayında bahsedilen manevi isyanın ilan namesi olan Angare 

yayımlanmıĢtı. Özellikle 1930‟dan itibaren edebiyatta önmeli değiĢiklikler meydana 

gelmiĢti. Edebiyatçılar iĢledikleri konularda hitap ettikleri insanların gerçeklerini 

yansıtmaya özen göstermiĢlerdir. Hindistan‟da bunun en önemli kanıtı Angare adlı 

eser olmuĢtur. Aslında Angare Ahmet Ali tarafından oluĢturulan bir öykü 

derlemesiydi. 

Angare, ilerici edebiyatın baĢlangıç noktasıydı. Angare yazarları arasında 

Ahmed Ali, Secad Zahir, RaĢid Cihan ve Mahmud El-Zafer vardı. O günkü 

koĢullarda oldukça zor bir görevi üstlenerek çıkardıkları bu eser, yazarlarını da 

derinden etkileyen siyasi baskılara maruz kalmıĢtı. Angare yazarları duygularını 

açıkça ifade etmek istemiĢlerdi ancak ortamın alıĢılagelmiĢ baskın mizacının 

tepkisini çektiler. Niyaz Fetihpuri ve Abdul Mecid Deryabadi gibi yazarlar 

Angare‟ye muhalif olarak “Medine” ve “Serefraz” gazetelerinde köĢe yazıları ve 

çeĢitli makaleler yazdılar.  

 Angare on öyküden oluĢuyordu. Bunlardan beĢi Secad Zahir‟e aitti. Bunlar: 

Cennet ki Beşaret, Garmiyon ki Eyk Rat, Dilari ve Phir ye Hengâme idi. Badel Nahin 

Ate Nind Nehin Ati ve Mahavaton Eyk Rat adlı iki öykü Ahmet Ali‟ye aitti. Dilli ki 

Seyr adlı öykü ve derlemede yer alan tek drama Perde ke Piyçhe ilerici akımın önde 

gelen kadın yazarlarından olan RaĢid Cihan‟a aitti ve son olarak da Civanımserdi 

Mahmud-el Zafer‟in bir öyküsüydü. Angare Lakhnov‟da basıldığında büyük bir etki 

yaratmıĢtı. Eserde özellikle Secad Zahir‟in öykülerinde Marks ve Engels‟in etkileri 

açıkça görülmekteydi. Diğer yazarlar üzerinde de Flaubert, Freud, Emile Zola, James 

Joyce ve D.H. Lawrence‟ın etkileri de belirgindir. Angare‟de yer alan öykülerde dine 
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ve yasaklara karĢı bir tepki vardır. Ancak eser gelenekçilerin Ģiddetli protestolarına 

maruz kalmıĢtır. Romantikler de Angare‟ye olan tepkilerini dile getirmekten 

çekinmemiĢlerdir. 

Angare‟nin yayımlanması büyük bir siyasi ve kültürel tepkiyi de beraberinde 

getirdi. Sadece geleneklere aykırılığı değil yönetimde olan Ġngiliz siyasetinin 

çıkarlarına da aykırılığı iĢleyen devrimsel bir yapıttı. Bu yüzden Ġngiliz yönetimi 

kitabın yasaklanarak toplatılması kararını aldı ve kısa bir süre sonra apar topar 

toplatıldı. Angare‟nin yayımlanması esasında bir tecrübe olmuĢtu. Eğer 

toplatılmasaydı bu kitap çoktan zamanın içinde kaybolup gidebilirdi. Angare‟nin 

toplatılma kararı ona sıra dıĢı bir önem kazandırdı. Ġnsanlar gizliden gizliye 

Angare‟yi merak ettiler. Angare‟nin çekiciliğinin temel nedeni; insanların 

hikâyelerde kendi yaĢamlarını görmeleri ve bunun üzerinde belki de ilk kez 

düĢünmeleriydi. 

“Angare‟nin yayımlanması beraberinde realizm görüĢünün gerçek değerine 

ulaĢmasını sağlamıĢtı. Daha önceleri Secad Haydar Yıldırım yapıtlarda duygu ve 

Ģiirselliğin kanıksanmasını istemiĢ. Pirem Çand akılcılık ve amaçlılık kavramlarına 

reform ve ulusçuluğu eklemiĢti.”
12

 

Angare toplatıldıktan sonra eserin yazarları bu uygulamaya karĢı Lider‟i 

yayımladılar. Bu beyannamede Ġlerici Yazarlar Birliği‟nin kurulmasını, yayımlanan 

ürünlerin Ġngilizce ve ülkenin diğer yerel dillerinde de basılmasını önerdiler. 

Böylelikle içinde bulunmuĢ oldukları devrin geleneksel anlayıĢına karĢı bir duruĢ 

                                                 
12
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sergilemiĢ oldular. Bunun yanında diğer edebiyatçıları da hareketlendirip bir araya 

toplayabileceklerini düĢünmüĢlerdi.  

Angare‟nin edebiyatta yarattığı hareketlenme insanları siyasi ve sosyal 

yönden de etkilemiĢti. Bu etki tutucu çevrelerin tepkisine yol açtı. Özelikle 

Angare‟nin hem yazarlarından olan hem de yayıncılığını yapan Secad Zahir çok 

tepki almıĢtı. 

Angare, Doğunun kültürel geleneğine karĢı bir baĢkaldırı olarak algılandı. 

Kitabın toplatılması zaten çalkantılı olan dönemi biraz daha hareketlendirdi ve genç 

edebiyatçılar romantizmden uzaklaĢıp yaĢamın gerçekleri hakkında kafa yormaya 

baĢladılar. Angare‟den sonra yayımlanan Şule de Angare‟nin edindiği yer kadar 

önemli bir yer edinecekti. Angare gibi ġule‟nin de doğurduğu etki, bir tür fikri isyana 

zemin hazırlayacaktı. Ocak 1934‟te Hintçe ve Temmuz 1935‟te Urdu dilinde Dr. 

Ahtar Hüseyin Raepuri‟nin “Edebiyat ve YaĢam” adlı makalesi yayımlandığında 

artık genç edebiyatçıların dillerde olan isyan ve yaĢam arasında bir bağ kurmasına 

neden olmuĢtu. Dr. Ahtar Hüseyin Raepuri‟ye göre edebiyat hümanizm kavramının 

tercümanı olmalıydı. Edebiyat ırk, soy, renk, milliyetçilik ve vatanperverlik 

duygularına kapılmadan tüm insanlara bir bütün olarak kardeĢlik, beraberlik ve bir 

araya gelebilme mesajları verip insanlar arasında ayrımcılık yapılmaması gerektiğini 

öğütlüyordu. 

 Dr. Ahtar Hüseyin Raepuri Ģüphesiz Tolstoy ve Maksim Gorki‟nin eleĢtiri 

dünyasındaki sesleniĢlerinin yankılarını duymaktaydı. Ahtar Hüseyin Raepuri 

görüĢlerini sağlam kanıtlara dayandırarak geniĢ kitlelere ulaĢmaya çalıĢmıĢtı. 

Böylece içinde bulunulan ortam, çevrenin yeni gereksinimleriyle bağlantılı olarak 
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edebiyatçıların özgürlük hakkını talep etmiĢ oluyordu. Edebiyat ve yaĢam artık 

amaçlarını belirlenmiĢti. Edebiyat yaĢamın ve içinde bulunulan çevrenin 

tercümanlığını yapacaktı.  

1935 yılında Secad Zahir ve arkadaĢları Hindistan‟da Ġlerici Edebiyatçılar 

Derneği‟ni kurdular. Derneğin ilk konferansı 15 Nisan 1936‟da Pirem Çand‟ın 

baĢkanlığında Lakhnov‟da yapıldı. 

 “Derneğin ilk konferansında açılıĢ konuĢmasını baĢkan sıfatıyla Pirem Çand 

yapmıĢtır. Bu konuĢmasında Pirem Çand edebiyat anlayıĢı konusunda önemli 

ipuçları verir: “Edebiyatın pek çok tanımını yapılmıĢtır. Ancak bana göre edebiyat 

hayatın eleĢtirisidir. Ġster eğretileme Ģeklinde olsun ister öykü, isterse Ģiir! Edebiyatın 

bizim hayatımızı eleĢtirmesi gerekir. Ġnsan hayatı yalnızca meta değildir. Konusu 

çeĢitli duygu ve bunların yarattığı dert ve kederle sınırlı olan bir edebiyat veya dünya 

ve dünyanın zorluklarından uzaklaĢmayı kazanç olarak gösteren bir edebiyat bizim 

zihinsel ve duygusal gereksinimlerimizi tam olarak karĢılayabilir mi? …Edebiyat 

kendi zamanını yansıtır. Ġnsanların kalbinde iz bırakan duygu ve düĢünceler 

edebiyatta da gölgelerini bırakır. Ahlak ve edebiyatın hedeflediği amaç aynıdır. 

Sadece hitap etme tarzları farklıdır. Edebiyatçı ve sanatçı doğası ve yaradılıĢı gereği 

ilericidir. Eğer bu yapısı olmasaydı belki de edebiyatçı olmazdı. O idealisttir. Kendi 

içinde de dıĢında da bir eksiklik hisseder ve bunu tamamlamak için ruhu 

sabırsızlanır. Mahatama Budha, Hz.Ġsa, Hz.Muhammed bütün peygamberler ahlaki 

temeller üstüne eĢitlik inĢa etmeyi istemiĢlerdir. Ancak bunu kimse tam anlamıyla 

baĢaramamıĢtır.”
13
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Ahtar Hüseyin Raepuri Ġlerici edebiyatçılar konferansı yapılmadan bir süre 

önce edebiyatın eleĢtirel yönünü arayarak edebiyatı halkın refahının önemli bir amacı 

yapıp edebiyatı yaĢam ve çevrenin aynası olarak gördüğünü belirtmiĢti. 

GerçekleĢtirilen konferans sonrasında Hindistan‟ın pek çok yerinde hızla Ġleric 

Yazarlar Derneği‟nin Ģubeleri açıldı. Basında ve edebiyatçılar arasında dernek ve 

derneğin amaçları çok tartıĢılıyordu. Derneğin düzenlediği Ģiir dinletilerine Ģimdiye 

dek edebiyattan ve sanattan uzak kalmıĢ çiftçiler ve köylüler de katılmaya baĢlamıĢtı. 

Ġlericiler 1937‟de Feyz Ahmet Feyz‟in yönettiği bir konferansta halka yakın bir 

edebiyat yaratılması halka yönelen bir edebiyat bilincinin oluĢturulması kararı alındı.  

Edebiyat sorunu hayatın diğer sorunlarıyla bir tutulmamalıdır. Hayat bir 

bütündür. Edebiyat da hayatın aynası ve rehberi olmalıdır. Dr. Ahtar Hüseyin 

Raepuri‟ye göre edebiyat sadece toplumun özel bir kesimine layık görülmemeli 

aksine edebiyat ile gariban ve yoksul halkın durumu değiĢtirilebilir ve toplumun 

yükselmesi sağlanabilirdi. Toplumun yükseliĢini gerçekleĢtirebilmek için de 

edebiyatçıların okuyucu kitlesini göz önünde bulundurması gerekiyordu. Burada 

okuyucu kitlesi derken yoksul halkı kastediyoruz. O dönem Hindistan halkının içinde 

bulunduğu durum pek de iç açıcı değildi. Gerçekçi bir Ģekilde gerçek hayata 

bakılacak olunursa halk dediğimiz topluluğu fakir ve garibanların oluĢturduğunu 

söyleyebiliriz. Edebiyat bir araç olarak kullanılarak halka ulaĢılabilinir ve böylece 

insanlar bir Ģeylerin farkına vararak içinde bulundukları zor Ģartları tersine 

çevirebilecek gücü kendilerinde bulabilirlerdi. Bunun için edebiyatçıların bundan 

sonra halkı göz önünde bulundurmaları gerekiyordu.  
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Ġlerici edebiyat akımı, Hindistan‟da manifestosu olan ilk edebiyat akımıydı. 

Aligarh hareketi fiziksel olarak edebiyatı önemsemiĢti ancak halka yönelik toplumsal 

tarzda edebiyatta verilen ürünler hakkında yürürlüğe giren bir kararı ortaya 

koyamamıĢtı.  

1936 yılından sonra Hindistan topraklarında hızla yayılan ilerici akım 

edebiyatta olduğu kadar toplumsal yaĢamda da etkisini göstermekteydi. Ġlerici 

akımın kazandırdığı yenilikçi anlayıĢ yoksul, gariban, iĢçi ve köylülerin içinde 

bulunduğu kötü yaĢam Ģartlarını tartıĢıp eleĢtirmekteydi. Ġlerici akım içerisinde 

meydana getirilen roman, öykü, Ģiir ve diğer türlerde verilmek istenen mesajlar 

sanatın diğer alanlarına da yansıtılmak isteniyordu. Sıklıkla düzenlenen halka açık 

toplantılarla geniĢ kitlelere eriĢilmek isteniyordu. Urdu edebiyatında bu yeni akımın 

meydana gelmesinde emeği olan isimler arasında; Pirem Çand, Secad Zahir, Feyz 

Ahmet Feyz, Ali Serdar Caferi, RaĢid Cihan, Ahmet Ali, Hoca Ahmet Abbas, Ahtar 

Hüseyin Raepuri, KiriĢen Çandar, Ġsmet Çağatay, Aziz Ahmet, Miraci, Muhammed 

Hüseyin Askari, Sağir Nizami, Hafiz Calenderi, Kazi Abdulgaffar, Upandar Nath 

IĢk, ġebir Hüseyin Han, Ahmet Nedim Kasimi, Racander Singh Beydi, CoĢ 

Melihabadi, Ġntizar Hüseyin, Saadet Hasan Mantu ve Ġhsan Faruki gibi çok önemli 

isimleri sayabiliriz. 

Ġlerici edebiyatta Secad Zahir ismi önemli bir özellik taĢır. Çünkü Secad 

Zahir ilerici edebiyat akımını siyasi bir boyuta taĢımaya çalıĢmıĢtı ve Secad Zahir 

ölünceye kadar ilerici akım onun ismi ile anılacaktı. 

Secad Zahir Lakhnov‟un önde gelen ailelerinden birinden geliyordu. Babası 

Sir Vezir Hüseyin Mulk önemli siyasi Ģahsiyetlerden biri sayılıyordu. Böylece Secad 
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Zahir Küçük yaĢlarda ülkenin büyük siyasi liderlerini yakından görebilme fırsatına 

sahip olmuĢtu. Kolej eğitimi sırasında Anatole France ve Bertnard Russell‟den 

etkilenmiĢti. Avrupa‟da eğitim gördüğü sıralar komünizm ağırlıklı kitaplar okudu ve 

komünist liderlerle yaptığı görüĢmeleri neticesinde komünizmden bir hayli etkilendi 

ve düĢüncelerinde köklü değiĢiklikler oldu.  

Secad Zahir‟in hayatında 1935 yılı çok önemli bir yer tutar. 1935 yılında 

Ġngiliz Hükümeti, Hindistan Komünist Partisi‟nin varlığını kabul etti. Londra‟da 

Naking Restaurant‟ta ilerici yazarlar topluluğunda derneğin ilk manifestosu 

hazırlanmıĢtı. Manifestoya son Ģeklini verenler arasında Dr. Malik Rac Anned, Dr. 

Cevati ParĢad, Dr. Tasir ve Secad Zahir de vardı. 1935 yılının Temmuz ayında 

Paris‟te Andre Marlo ve Maksim Gorki‟nin önderliğinde düzenlenen uluslararası 

konferansta bireyciliğe elveda deyip toplumsalcılık ve edebiyatın düĢünce özgürlüğü 

hakkını korumak için tüm gücünü kullanma ve ortak cephenin parçası olup iĢçi 

sınıfının desteğini alma kararları alındı. Secad Zahir bu konferansın elde ettiği 

baĢarıdan son derece etkilenmiĢti. Daha sonra Londra‟daki ilerici hareket derneğini 

bu uluslararası yapılanma ile birleĢtirmeye karar verdi ve Hindistan edebiyatının 

temsilciliğini yapabilmek için Hindistan‟da da bir dernek kurmayı düĢündü. Böylece 

Secad Zahir Hindistan‟da ilerici edebiyat derneğini kurmak için çalıĢmalara baĢladı 

ve Naking Restaurant‟ta oluĢturulmaya baĢlanan manifestonun ilk taslağını 

Hindistan‟a gönderdi. Hindistan‟a geri döndüğünde ortak bir düĢünce yaratmak için 

mesaj vermeyi sürdürdü.  

“1932‟de Angare‟nin toplatılmasından sonra Ahmet Ali‟nin öykü derlemesi 

Şule yayımlandı. 1938‟de Ġlerici akımın II. Konferansı Kalkutta‟da Togor‟un 
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konuĢmasıyla açılmıĢtı. Bu arada Secad Zahir‟in romanı London ki Eyk Rat, KriĢen 

Çandar „ın ilk öykü derlemesi Tilsim-ı Hayal ve Hayatullah Ensari‟nin Anokhi 

Musibet adlı öyküsü yayımlanmıĢtı. Akım art arda ortaya çıkan edebiyat ürünleri 

sayesinde yerini gün geçtikçe sağlamlaĢtırıyordu. Bu akım yaĢama dair her konuyu 

iĢlemeyi ödevleri arasında bilirken cinselliği bu gerçeklerden doğal olarak 

soyutlamamıĢtı. Salt bu yüzden akımın yaĢamı birebir yansıttığı olumlu yanları 

görmezden gelenler bile oluyordu. Cinselliğin tabu olarak görüldüğü böyle kapalı bir 

toplumda din ve ahlak açısından bu konunun dıĢlanması gerektiğini savunan 

ediplerin sayısı hiç de az değildi. Angare bu baĢkaldırının önderliğini yapan bir 

yapıttı. Ġlerici yazarlar edebiyatta olduğu üzere sadece Hindistan‟daki siyasi ortamla 

değil, dünya siyasetiyle de yakından ilgileniyorlardı. Bu yüzden Togor‟un faĢizmi 

kınayan bildirisini yayımlamıĢlardı. YaĢamın tüm alanıyla ilgili sesini yükselten bu 

akıma edebi basın ve gazeteler artık çok daha fazla yer ve zaman ayırmaya 

baĢlamıĢlardı. 1939‟da ilerici yazarlar derneği kendine ait olan Neya Edeb adındaki 

dergiyi çıkarmaya baĢladı. Bununla kendini çok daha kolay ve ayrıntılı anlatma 

olanağı edinmiĢti. Bir süre sonra da Hindistan‟ın tüm etkin yerel dillerinde ilerici 

edebiyatçıların eserleri çok çeĢitli dergi ve gazetelerde yayımlanmaya baĢladı.”
14
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2.2 İlerici Edebiyatın Üç Dönemi 

 

Ġlerici Edebiyat Akımı baĢladığı varsayılan 1936‟dan itibaren bittiği ya da 

yasaklandığı 1952 yılına kadar belirgin olarak üç döneme ayrılmaktadır. Bu durum 

dönemin sosyal ve siyasal değiĢimleri doğrultusunda ĢekillenmiĢ ve Ġlerici Edebiyat 

Akımı‟nın gidiĢatını belirlemiĢtir. Zira Hindistan‟ın bağımsızlığı ve bölünmesinin 

hemen öncesine rastlayan dönemde Hindistan Alt kıtasındaki siyasi yönetim anlayıĢı 

hızlı bir Ģekilde değiĢmekteydi. Ġngiliz sömürgeciliğinin ülkeyi terk etmeye 

hazırlandığı süreçte Ġlerici Edebiyatçılar da bu geliĢmeler doğrultusunda kendilerini 

konumlandırmaya çalıĢmıĢlardır. Ġlerici Edebiyat Akımındaki belirgin üç dönem 

Ģunlardır: 

İlk Dönem: (1936-1940) 

 Naking Restaurant, Londra manifestosundan Secad Zahir‟in hapsedilmesine 

kadar geçen süre. 

İkinci Dönem: (1942-1947) 

 Secad Zahir‟in özgürlüğüne kavuĢmasından bağımsız Pakistan‟ın 

kurulmasına kadar geçen süre. 

Üçüncü Dönem: (1947-1952) 

Pakistan‟ın özgürlüğünden siyasi yasaklamalar ve yeni manifestonun ilan 

edilmesine kadar geçen süre. 
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2.3 İlk Dönem: (1936-1940) 

 

Ġlerici edebiyat akımı baĢlarda kendine uygun bir ortam bulamamıĢ gibi 

görünse de yine de Hindistan‟da kendisi için bir ortam yaratabilmiĢti. Ġlerici akım 

daha ilk devrinde faal olarak Hindistan‟ın genel edebi ortamlarına bir reaksiyon 

olarak doğmuĢtu. Ġlerici akımın ilk Tüm Hindistan Konferansı 15 Nisan 1936‟da 

Lakhnov‟da gerçekleĢmiĢti. Konferansın baĢkanlığını üstlenen Pirem Çand 

konferansta edebiyatın daimi değerleri olan güzellik, gerçeğe bağlılık, özgürlük ve 

hümanistliğin edebiyattan ayrılamayacağını ve bu kavramların birbirine bağlı 

olduğuna iĢaret etmiĢti. Pirem Çand edebiyatı, yaĢama gücünün ve yaĢamın bir 

aynası olduğu düĢüncesindedir.  Pirem Çand sanatta güzelliğin ortaya çıkmasını ve 

ruhun teskin edilmesi gerekliliğine önem vermekteydi ancak sanatın toplum için 

kullanılmasında edebiyatı da bir araç olarak görüyordu. 

Pirem Çand, toplumun değiĢmesi gerektiğine inanıyordu bunun için de 

edebiyatın bir araç olarak kullanılması kaçınılmazdı ancak değiĢikliklerin 

yapılabilmesi için önce edebiyatın da değiĢmesi lazımdı. Edebiyatta değiĢiklikler 

yapılırken de bu değiĢikliklerin ölçülü bir Ģekilde yapılmasına dikkat edilmeliydi. 

Toplum değiĢmeliydi ama değiĢiklik yapılırken toplumun hassasiyetlerini de göz 

önünde bulundurmak gerekiyordu. Kötü gidiĢattan dolayı endiĢe duyan aydınlar, 

kaygılarını gidermek için yapılması gerekenleri belirlemiĢler, edebiyatı da topluma 

ulaĢabilmek için bir araç olarak kullanmaya karar vermiĢlerdi. Ancak dikkat edilmesi 
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gereken bir husus vardı; bir değiĢikliğe gidilecekse, edebiyat aracılığıyla toplumun 

inancına, aile yapısına, namus ve ahlak anlayıĢına dokunmadan, yani toplumun 

kendine has niteleyici özelliklerinin temel yapılarını olumsuz yönde sarsmadan bir 

değiĢikliğe gidilmeliydi. Tüm bunlara ilaveten, toplum sözcüğünün hep ön planda 

tutulmasının yanında bireyin içsel durumu da göz ardı edilmeden çalıĢmalar 

yapılmalıydı.  

Ġlerici edebiyatçılar ülkede inkılâplar yapmak istiyorlardı. Ġlerici Akımı ilk 

hareketlendirenlerden Secad Zahir, komünizmden çok etkilenmiĢ ve gerek siyasi 

gerek toplumsal hedeflerini Marksist görüĢü temel alarak belirlemiĢti. Bu sayede 

Secad Zahir‟in düĢünceleri, daha ilk günden akımın akıĢını sosyalizm ve komünizme 

doğru yöneltmiĢti. Ancak bu yöneliĢ ilerici akıma destek veren önemli aydınların 

bazıları için endiĢe verici bir durum olarak algılandı ve Secad Zahir ile fikirsel olarak 

ayrı düĢmelerine sebep oldu.  

Edebiyat ürün verme aĢamasında özgür bırakılmalıydı. Edebiyatçılar bir 

kalıba sokulmaya çalıĢılmamalıydı. Bu, edebiyatçıya zincir vurmak anlamına gelirdi. 

Secad Zahir ve arkadaĢları siyasetle daha çok ilgileniyorlardı. UygulamıĢ oldukları 

politika ise edebiyatçıya zamanla zincir vurmaya baĢladı. Edebiyatçıyı tek bir amaca 

yönelik, tek bir düĢünce doğrultusunda üretim yapmaya itmek acımasız bir 

davranıĢtı. Edebiyatın kısıtlanması akımın kendi içinde bazı muhalefetlere maruz 

kalmasına sebep oldu. Edebiyatçı, siyasetçinin isteği ve izlemiĢ olduğu politika 

doğrultusunda emir altına alınamazdı.  
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“Statestment gazetesi ilerici akımı, arkasında sosyalizmin ve Sosyalist 

Parti‟nin olduğu bir perde olarak tanımlamıĢtı.”
15

 

  Secad Zahir ve Ali Serdar Caferi kendilerine yapılan muhalefeti demokrasi 

dıĢı ve gerici olarak tanımladılar. Ön plana çıkan tartıĢmalar, dikkatleri hızlı bir 

Ģekilde ilericilerin üzerine çekti. Böylece ilericiler toplumun ilgi odağı oldular.  

Ġlerici akım ilk ortaya çıktığında edebiyattan ziyade siyaset dünyası içinde 

kendine daha fazla yer edinmiĢti. Yani edebiyattan çok siyasetle iç içeydi. Akımın 

siyasi faaliyetleri, toplumcu fakat siyasete bulaĢmak istemeyen edebiyatçıların büyük 

oranda tepkisini çekti. 

Her ne kadar ilerici akım kendi içerisinde görüĢ farklılıklarına düĢmüĢ olsa da 

amaçlarını gerçekleĢtirme konusunda çalıĢmalarına hızla devam etti. 1938 yılının 

ortalarına kadar Lahor, Lakhnov ve Haydarabad-Dekkan‟da akım çoktan 

merkezlerini kurmuĢtu bile. Bir süre sonra da Urdu ve Hint edebiyatının üç önemli 

konferansı düzenlendi. Ġlerici akım görüĢlerini yayabilmek için Ġngilizce New Indian 

Literature dergisini yayımladı. Pek çok yerde iĢçi mitingleri yapıldı, toplantılar 

düzenlendi. Çiftçi konferanslarıyla da akım popülerliğini arttırdı. 1938 Kalkutta Tüm 

Hindistan Konferansı‟nın açılıĢ konuĢmasını Togor hazırlamıĢtı. 

Ġlerici akım çalıĢmalarına hızla devem ederken akımın temelinde de bazı 

çalkalanmalar vardı. Ġlerici akımda iç çatıĢmaların ortaya çıktığı zamanlar akımın 

kurucuları arasında çıkan görüĢ ayrılıkları da çoğalmıĢtı. Secad Zahir ve 

arkadaĢlarından Ali Serdar Caferi, Sibt-i Hasan ve Mecaz gibi isimler ilerici akımın 

siyasi yönde fanatik bir Ģekilde yayılması için uğraĢıyorlardı. Bazı edebiyatçılar da 
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bu düĢüncenin doğru olmadığını, edebiyatçının özgürlüğünü kısıtlamanın ve 

edebiyatı zorunlu bir yöneliĢe mecbur bırakmanın kabul edilemez bir Ģey olduğunu 

düĢünüyorlardı. Secad Zahir, Abdul Âlim ve Mahmut el-Zafer ise bu düĢünceyi 

kabul etmiyorlar, edebiyatın siyasete hizmet etmesi gerektiğini savunuyorlardı.  

Hiçbir edebi akım ve edebiyatçı herhangi bir siyasi görüĢün tekelinde 

olmamalıydı. Edebiyatçı özgür bir Ģekilde düĢünce ve yazma özgürlüğü hakkını 

kullanarak çalıĢmalarda bulunmalıydı. Secad Zahir ve arkadaĢları bu anlayıĢı tam 

anlamıyla kabul etmiyorlardı. Onlara göre ilerici edebiyat akımı siyasi faaliyetlerden 

uzak kalmamalı, siyasi çalıĢmalarında yanlarında yer almalıydı. Ahmet Ali buna 

karĢı çıkmıĢtı. Ġlerici edebiyat akımını, siyasilerin bir oyuncağa dönüĢtürmesini 

istemiyordu. Ġlerici akım bir siyasi görüĢün tekelinde olursa farklı düĢünceler 

yeĢeremeyecekti. Oysa bir edebi akım içinde ne kadar çok farklı görüĢ ve yeni 

düĢünceyi barındırabilirse, bünyesinde de da o kadar çok yenilik ve çeĢitliliğin 

doğmasına vesile olacaktı.  

Secad Zahir ve arkadaĢlarının bu konuya iliĢkin tavırları çok kesin ve netti. 

Siyasi olarak bir an önce amaçlarına ulaĢmanın derdindeydiler. Edebiyatı bu kadar 

ince düĢünecek zamanları yoktu. Güçlü olan taraf Secad Zahir‟di çünkü çoğunluk 

ondan yanaydı. Ahmet Ali yalnız kalmıĢtı. Secad Zahir, Ahmet Ali‟yi ilerici akımın 

rotasından çıkmakla suçladı ve rotadan çıkanlara tahammülleri olamazdı. Böylece 

Ahmet Ali gibi isimlere ilerici akımın kapıları kapanmıĢ oldu.  

Ġlericilerin siyasi önderleri, edebiyatçıları emekçi sınıf gibi görüyor ve 

edebiyatta tek tip üretim yapılmasını istiyorlardı. Oysa Ahmet Ali tek tip üretimden 

ziyade edebiyatta çeĢitliliğin olmasını istiyordu.  
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Secad Zahir, Ahmet Ali‟nin dıĢlanması ile birlikte ilerici akım içindeki tüm 

düzensizlikleri Ahmet Ali‟nin üzerine yıkmıĢ oldu. Ahmet Ali edebi yönden yüksek 

bir edebiyatçıydı ve siyasetin emri altına girmek istemiyordu. Ancak kanları hızlı 

akan genç edebiyatçılar siyasetin büyüsüne kapılmıĢlardı.  

Ahmet Ali, önceden de dediğimiz gibi edebi yönden yüksek bir kiĢiliğe 

sahipti. Siyasetin oyuncağı olmak istemiyordu ve karĢı çıkıyordu ama bu genç 

edebiyatçıların tepkisini çekti. Bazı edebiyatçıların uzlaĢma çalıĢmalarına rağmen 

Ahmet Ali kendini rahat ifade edemediği için ilericilerin çizdiği yoldan ayrıldı. 

Gerçeği söylemek gerekirse Ahmet Ali‟nin ayrılıĢı ilerici akım için dünyanın sonu 

olmamıĢtı.  

Ġlerici akım artık çok önemli bir pozisyona sahipti. Sağlam adımlarla hızla 

ilerlemekteydi. Eylemci gençler kısa sürede örgütlenerek ilerici akımın faaliyet 

alanlarını artırmıĢlardı. Ancak sürekli toplum toplum diyerek bireyin kendi kiĢiliğini 

göz ardı ettiklerinin farkında değillerdi. Ahmet Ali‟nin ayrılıĢı ilk baĢlarda önemsiz 

gibi görünse de aslında ilerici akımı iki farklı ekole ayırmıĢtı. Bu ekollerden birisi 

düĢünce ve siyaset ekolüydü.  Önderliğini Secad Zahir, Ali Serdar Caferi ve 

Dr.Abdul Âlim yapıyordu. Diğer ekol ise düĢünce ve edebiyat ekolüydü. Onun 

önderliğini de Ahmet Ali ve Ahtar Hüseyin Raepuri yapıyordu.  

Siyasilerin ekolü faal ve coĢkulu bir Ģekilde çalıĢıyor, geleceği inĢa etmek 

için uğraĢıyordu. Edebiyatçıların ekolü ise edebi düzeyde bireyi ön plana çıkaracak 

iĢler yapmaktaydı. Hayatın gerçeklerini güzel sanatlar ile sunmanın çabası 

içindeydiler.  
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Ġlerici akımın siyasi ekolünü genellikle gençler oluĢturmaktaydı. Bu gençler 

arasında Sibt-i Hasan, KirĢen Çandar, Houaca Ahmed Abbas, Ġsmet Çağatay, Ahtar 

Ensari Dehlevi, Feyz Ahmet Feyz, ĠhtiĢam Hüseyin vb. pek çok ismi sayabiliriz. 

Siyasi ekol ilk zamanlarda ülkede pek çok büyük edebiyatçıyı da yanına alarak yola 

koyulmuĢtu. Ġlerici akımın hızla yayılmasındaki bir etken de buydu. Zaman geçtikçe 

gençler arasında popülerliğini arttırıyordu ve her geçen gün daha fazla kiĢiyi 

bünyesine katıyordu.  

Edebiyatın her alanında ürün verdiler ama birçokları tarih içinde kaybolup 

gitmiĢlerdi. Gerçekte ilerici akım edebiyatta siyasi görüĢü kullanma çabası içindeydi. 

Siyasi görüĢü edebiyatta kullanmak ilerici akımın üretme dairesini çok 

sınırlandırmıĢtı. Ġlerici akımın önemli bir ismi olan Ali Serdar Caferi bir beyanında 

açık açık Ģöyle demiĢtir: Siyasi hareketler ile birlikte uyum içerisinde olmak bizim 

edebi mirasımızdır ve ilerici edebiyat‟ın bohçasında siyaset vardır. Ahmet Ali‟ye 

göre ilericilerin ilericilikten kasıtları sosyalizm doğrultusunda ilerlemekti. Ġlerici 

akım yavaĢ yavaĢ edebiyat ortamı olma özelliğinden çıkıp siyasi tartıĢmaların 

yapıldığı bir topluluk olama yolunda ilerliyordu.  

Ġlerici akımın bahsedilen siyasi eğilimi Ġngiliz Hükümetinin bilgisi 

dâhilindeydi ve Ġkinci Dünya SavaĢı tırmanmaya baĢladığında; akım Komünist 

Parti‟nin bir parçası olarak lanse edildi. Secad Zahir, Ali Serdar Caferi ve Abdul 

Âlim ve diğer isimler tutuklanmıĢlardı. Ġlerici akımın arda kalan destekçileri avare 

kalmıĢlardı, hapisten çıkan edebiyatçılardan bir kısmı Ġngiliz Taburunda ya da 

hükümetin diğer kurumlarında çalıĢmaya baĢladılar. 
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Ġlerici edebiyat akımının ilk dönemi genellikle bir yön belirleme ve 

edebiyatçılar arasındaki üslubu ve fikir tartıĢmalarının ağırlıkla yaĢandığı bir dönem 

olmuĢtur.  
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2.4 İkinci Dönem: (1942-1947) 

 

Ġlerici akımın ikinci dönemi 1942‟den 1947 yılına kadar sürdü. Bu dönemde 

dünya savaĢı Hindistan‟ın kapısına kadar gelmiĢti. Ġngiliz emperyalizmi bölge 

üzerinde can çekiĢiyordu. Ġngilizlerin bölgedeki etkinliğinin azalmasını fırsat bilen 

siyasi partiler çalıĢmalarına daha da hız verdiler. Alt kıta artık siyasi ve toplumsal 

olarak birleĢmek durumundaydı. Bu yüzden 1942‟de Secad Zahir hapisten çıktıktan 

sonra bir süre ilerici akım için herhangi bir faaliyette bulunmadı. 

Hitler‟in önderliğindeki Nazi Almanya‟sı 1941 yılında Sovyetler birliğine 

savaĢ ilan etmiĢti. Hitler‟in Ruslar üzerine yaptığı hamle Hindistan‟da sosyalizm 

taraftarlarını siyasi yönde alt üst ederek umutsuzluğa sevk etti. Hitler yüzünden zor 

duruma düĢen Ġngilizler ise savaĢ hazırlıkları için Hindistan‟ı sömürmeye devam 

ediyordu. Hintli sosyalistlerden bazıları savaĢta Ġngilizlere destek vererek daha sonra 

bu iyiliklerinin karĢılığında Ġngilizlerden özgürlüklerini isteyebileceklerini 

düĢünüyorlardı.  

Dünyanın içinde bulunduğu savaĢ hali tüm dengeleri yıkmıĢtı. Hindistan da 

toplumsal ve düĢünsel yönden kargaĢa içindeydi. Sükûnet döneminden sonra Secad 

Zahir ilerici akıma bir kez daha çeki düzen vermeye baĢladı ancak Kuzey 

Hindistan‟ın birçok edebiyatçısı bu akıma siyasi yönden pek aĢina değillerdi. Bu 

edebiyatçılar aylık yayımlanan Edeb-i Dunya dergisinin müdürü Mevlana Selahattin 

Ahmet‟in etkisi altında kalmıĢlardı ve edebiyatı bir Ģeylerin bildirilmesindeki araç 

olarak değil de güzelliği ve olup biteni olduğu gibi aktarmanın aracı olarak 
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görüyorlardı. DüĢünsel anlamda edebiyatçıların bu eğilimleri Secad Zahir‟in siyasi 

düĢüncelerinin tam aksine Pirem Çand‟in edebi düĢünceleriyle daha iyi uyuĢuyordu. 

Hükümetin özellikle Secad Zahir ve arkadaĢlarını tutuklamasının ardından 

geride kalan ilericiler, akımın faaliyetlerini sürdürmediler. Secad Zahir hapisten 

çıktıktan sonra ilerici edebiyatçılar ve Secad Zahir sanki birbirlerine yabancı 

gibiydiler. 1942 yılında Delhi‟de ilerici yazarlar konferansında edebiyatla alakası 

olmayan siyasiler, siyasetle alakası olmayan edebiyatçılar ve edebiyatla siyaseti 

biraya getirmek isteyen insanlar yer almıĢlardı. Bu konferansın en önemli yanı 

konferans sonucu çıkarılan kararname oldu. Konferansa katılan herkes bir bütün 

olarak faĢizme karĢı mücadele etmek ve dünya barıĢını sağlamak için birleĢmiĢ 

uluslarla birlik içerisinde hareket etme kararı aldılar. Yani insanlığa faydalı olma 

meselesi sadece ilerici edebiyatçıların meselesi değildi. Alt kıtada herkesin ortak 

görüĢü dünyada savaĢların bir an önce bitmesi ve insanlığın çektiği acıların bitmesi 

gerektiğiydi. Bu konferansa katılanlar birbirlerine ne kadar muhalif olsalar da mevzu 

bahis özgürlük olduğu için özgürlük üzerindeki tartıĢmalarda herkes aynı düĢünce 

içerisindeydi.  

Bu tarihten sonra ilerici akım zaman zaman çeĢitli yerlerde farklı konferanslar 

düzenledi. Düzenlenen bu konferanslar ilerici görüĢün yayılmasına çok fayda 

sağladı. Ġlerici akımın propaganda faaliyetleri öyle etkili oluyordu ki genç yazarlar 

kendilerini ancak ilerici akım ile ifade edebileceklerini düĢünüyorlardı. 

 Hindistan‟ın siyasi durumu edebiyatı da etkiliyordu. Aligarh hareketi, 

Encümen-i Pencab, Ġkbal ve romantizm Alt kıtada fikir ve düĢünce yönünden 

değiĢiklikler yaratmıĢtı. Ġngilizcenin yaygınlaĢması ile birlikte Avrupa‟nın bilimsel 
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sermayesinden istifade etme olanağı yeniliklerin önünü açmıĢtı. Bu dönemde verilen 

edebi eserler bireyi isyana teĢvik etmek yerine yaĢamın gerçekleri üzerinde durmak 

ve bireyi ıslah etmek amacındaydı. 1940‟lı yıllarda Hindistan‟da özellikle Delhi 

konferansı ve gençlerin ateĢli tutumları ilerici akım bir kez daha canlandırmıĢtı. Tüm 

aydınlar ortak bir amaç doğrultusunda hemfikirdiler. Bu amaç özgürlüktü. Ġlerici 

olan da olmayan da özgürlük düĢüncesi ile yanıp tutuĢuyordu. Ġkinci Dünya savaĢı 

sona erdiğinde Avrupa‟nın savaĢta aldığı yaralardan kan akıyordu. Hindistan ise 

özgürlüğe adım atıyordu.  

  Hindistan‟ın özgürlüğe doğru ilerlemesinde ilerici akım çok etkin bir rolü 

olmuĢtu. Merkezlerde ve yerel bölgelerde insanlar örgütlenmiĢti. Edebiyatın 

sorumlulukları belirlenmiĢ, yükleneceği görev kararlaĢtırılmıĢtı.  

Ġlerici akımın daha çok insana ulaĢması için Niya Zamana, Niya Edeb ve 

Kavmi Cenk gibi dergiler yayımlanmıĢtı. Bu dergiler sayesinde ilerici akımın edebi 

ve kültürel görüĢleri her seviyede okuyucu kitlesine ulaĢmaya baĢlamıĢ ve edebiyat 

akımının gücünü arttırmıĢtır. Ġlerici akımın ilk hareketlendiği yer Lakhnov‟du. Ancak 

1942‟den sonra Bombay ilerici akımın merkezi haline geldi. Bombay‟da sanat ile 

uğraĢan insanların çoğunluğu Bombay‟ın yeniliklere daha açık bir Ģehir olmasını 

sağlamıĢtı. MakineleĢmenin egemenliği ve sermayenin eĢit olamayan bir Ģekilde 

paylaĢımı ilerici akımın iĢçi sendikacılığı eylemleri ile toplumu harekete geçirmiĢti. 

Böylece Alt kıtanın ilk emekçi hareketi bu Ģehirde kabarmıĢtı.   

ĠĢçi hareketlenmeleri, bahriye birliklerinin isyanını ve iĢçilerin devrim 

düĢüncelerini tetiklemiĢti. Bombay‟ın sahip olduğu kozmopolit yapı yüzünden 

Ģehirde her çeĢit insana rastlamak mümkündü. Bu da özgürlüğe verilen önemin 
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değerini artırıyordu. Bombay‟da ilericiler radyoculuk, film sektörü ve gazetecilik 

alanlarında çalıĢıyorlardı. Böylece Bombay bu dönemde ilerici akımın en önemli 

merkezi haline geldi.  

Dördüncü Tüm Hindistan Ġlerici Akım Konferansı Bombay‟da 

düzenlendiğinde yeni bir manifesto yayımlandı. Bu manifestoya göre ilerici yazarlar, 

birlik içerisinde olacaklar, ülkenin özgürlüğü için mücadele verecekler ve tüm 

dünyada yeni cumhuriyetlerin kurulmasını destekleyeceklerdi. Bombay‟da yapılan 

konferans ilerici yazarların yükümlülüklerini bir kez daha belirleyerek, ilericilerin 

kalplerine özgürlük, eĢitlik ve insan sevgisini aĢılamıĢtı.  

Bu dönemin edebiyat anlayıĢı, ilerici akımın da etkisiyle edebiyatta 

slogancılığa epey yer vermiĢti. CoĢkulu edebiyatçılar bireyi yerden göğe yükseltmek 

yerine edebiyatı gökten yere indirerek edebiyatı toplumun alt seviyesindeki insanlara 

kadar ulaĢtırmayı baĢardılar. Böylece dönemin edebiyatı siyasilerin istekleri 

doğrultusunda yüksek sesle haykırmaya baĢladı.  

Ġlerici akımın çoğu Ģairi örneğin Feyz Ahmet Feyz, Serdar Caferi, Mahzum, 

Mecaz ve Can Nisar Ahtar vb. isim sanatta sadelik taraftarlarıydı. Böylece bu isimler 

akımın amaçlarını düzgün ve sade bir biçimde sunarak halkı eğitmeye çalıĢmıĢlardı. 

Hikâyecilikte KirĢen Çander, Upandar Nath EĢk, Racander Sing Beydi, Mehender 

Nath ve Houaca Ahmed Abbas yaĢamın temel gerçeklerini hikâyelerine konu 

yaptılar. Toplum üzerindeki yasaklamalar, tutuklanmalar ve baskıları kaldırmaya 

çalıĢtılar. 

Ġlericiler eleĢtiri türüne özel bir önem vermiĢtir. Nitelikli eleĢtiri ürünleri bu 

dönemde ortaya çıkmıĢtır. Dönemin önde gelen eleĢtirmenleri arasında ilk akla 
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gelenlerden ĠhtiĢam Hüseyin, Mecnun Gor Khapuri ve Mümtaz Hüseyin‟in isimleri 

örnek olarak verilebilir. Bu dönemde ilerici edebiyatın tüm çalıĢmaları yenilenme, 

ilerleme ve özgürlük mücadelesine yönelikti. Ġlericiler halk ile yakın bir bağ 

kurmuĢlardı. Tiyatro ve sinema sektörünü kullanarak halkın içine iniyorlardı. 

Haftalık toplantılar düzenleniyor ve daha fazla insana ulaĢmak için faaliyetler 

çoğaltılıyordu. Edebiyat dergilerinden Edeb-i Latif Lahor, Saki Delhi, ve Nizam 

Bombay akımı güçlendirmek için ilerici edebiyat ürünlerini örnek olarak veriyor ve 

çeĢitli konular üzerinde ortak görüĢler içeren makaleler yayımlıyordu. 

Ġlerici aydınlar halkı ilerici akıma doğru yönlendirmeye çalıĢıyorlardı. 

Amaçları özgürlüğe kavuĢmaktı. Ġlerici akımın ikinci dönemi Alt kıtanın özgürlüğe 

kavuĢmasıyla son buldu. Alt kıtanın bölünmesiyle ilerici yazarlar da iki parçaya 

ayrıldılar. Kurulan yeni ülkelerde yeni hareketlenmeler ortaya çıkacaktı. 1942‟den 

1947‟ye kadarki geçen beĢ yıl boyunca ilerici akım geniĢ bir daire çerçevesinde rahat 

bir çalıĢma ortamı bulmuĢtu. Ġlericilerin aĢırı uçlarda seyir etmelerine rağmen bu 

dönem içinde geçmiĢin edebiyat tarzına bir geri dönüĢ yaĢandı. Ġlerici edebiyatçılar 

burada özellikle Mirza Galib‟e önem verdiler. Hatta Bombay‟da bir Galib günü bile 

düzenlenmiĢti. 1857 ayaklanmasından önce Delhi Ģehrinde Ģiir toplantıları 

düzenlenirdi. 1857‟den sonra Mirza Galib Delhi Ģehrinin yıkımına tanık olunca artık 

Ģiiri bırakmıĢtı ve bir daha Ģiir toplantılar yapılmamıĢtı. YaklaĢık 90 yıl kadar sonra 

ilerici edebiyatçılar tekrar Ģiir günleri düzenlemeye baĢladılar. Düzenlenen bu Galib 

gününde Galib‟in kitapları, mektupları ve resimleri sergilendi. Bunun yanında ilerici 

edebiyatçılar bir de ġibli günü düzenlediler. 
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“(…)ġibli Günü merasiminin baĢkanlığını Seyyid Selman Nedvi yaptı. 

Organizasyon Ģairleri arasında ilerici olarak sayılmayan Ciger Muradabadi ve Hasret 

Mohani de vardı.”
16

  

Ġlerici sayılmayan edebiyatçıların ilerici edebiyatçıların düzenlediği bir 

organizasyonda bulunmaları ilerici akımın artık o eski devrimci ruh halinden 

uzaklaĢtığını göstermektedir. Bu da demek oluyor ki Alt kıta‟nın özgürlüğe 

kavuĢmasının ardından ilericiler arasında baĢ gösteren durağanlık ilericilerin zamana 

karĢı yeni bir sınav vermesine sebep olacaktı.  

Ġlerici edebiyat akımının ikinci dönemi bağımsızlığın arifesinde yaĢanmıĢtır 

ve ana hatlarıyla bağımsızlık mücadelesine katkı sağlamak ve fikirsel temelleri 

güçlendirme amacına öncelik vermiĢtir. Bu dönemde edebiyat daha halkçı ve daha 

fazla baĢkaldırıcı özellik taĢımaktaydı. Düzyazı, Ģiir ve eleĢtiri alanlarında önemli 

çalıĢmalar yapılmıĢ, nitelikli eserler verilmiĢti. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Sadid, Enver, Urdu Edeb ki Tehrikin, Encumen-i Terakki Urdu-Pakistan, s. 491  
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2.5 Üçüncü Dönem: (1947-1952) 

 

Ġlerici akımın üçüncü dönemi Alt kıtanın özgürlüğe kavuĢmasından sonra 

baĢlar. Bundan önceki ilk iki dönemde yayımlanan manifestolar, eĢitsizliklere karĢı 

yoksul ve gariban halkın mücadelesi, köleliğe karĢı geliĢ ve özgürlüğe kavuĢmak 

ilerici akımın temel amaçları olmuĢtu. Ġlerici akımın ilk baĢlarda edebi çalıĢmalara 

önem vermiĢ olsa da kısa zaman içinde siyasi bir yapılanma içerisine girmiĢti. 

Ġlericilerin üzerine çöken siyaset geçtiğimiz ilk iki dönem boyunca edebiyat üzerinde 

etkisini fazlaca hissettirmiĢti. Pakistan‟ın kuruluĢuna kadar ilericilerin amacı Alt 

kıtada emperyalizmi yıkmak ve Alt kıta için özgürlük yolunu açmak olmuĢtu. 

1947‟de Pakistan kurulup özgürlük elde edilince ilericiler zor bir durumla karĢı 

karĢıya geldiler. Ġlericiler Ģimdiye kadar Ġngiliz hükümetinden özgürlük elde 

edebilmek için uğraĢmıĢlardı. Pakistan‟ın kurulması ilerici edebiyatçılar için büyük 

bir hayal kırıklığı dönemini baĢlatacaktı. Ġlericileri üzen olaylar Fesadat Dönemi ile 

baĢlamıĢ oldu. 

“Bölge tarihindeki önemli bir dönemeç 1947‟de yaĢanır. O yıl Hindistan 

bölünür. Doğu ve Batı Pakistan (BangladeĢ ve Pakistan) olmak üzere Hindistan‟dan 

iki devlet ayrılır. Bu ayrılmanın gerekçesi Hindularla Müslümanların artık daha fazla 

bir arada yaĢayamayacak hale gelmiĢ olmalarıdır. Dolayısıyla Müslümanlar kendileri 

için kurulan ülkelere göç etmek zorunda kalırlar. Yeni kurulan bu iki ülkedeki 

Hindular da Hindistan‟a göç edeceklerdir. Bazı kaynaklara göre göç için yurtlarını 

terk edenlerin yarısına yakın bölümü yollarda öldürüldü, soyuldu, insanlık dıĢı çeĢitli 
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saldırılara maruz kaldı. YaklaĢık 12-14 milyon insan göç yollarına düĢtü. 1946-48 

yılları arasında yaĢanan Ģiddet olayları sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 500 

binin çok üzerinde olduğu kesindir. Keza Hindu-Müslüman ayrımı içinde yer 

almayan diğer gruplar da, özellikle Sihler kargaĢadan ağır zarar gördüler. BaĢka bir 

kaynakta bu kargaĢa esnasında hayatını kaybedenlerin bir buçuk milyon civarında 

olduğu belirtilmektedir. Fesadat (kargaĢa) olarak anılan bu göç dönemi, insanlık dıĢı 

olayların yaĢandığı bir dönem olarak bölgenin siyasal, kültürel ve sosyal yaĢamına 

damgasını vurdu. Öte yandan bu göçün edebiyatçılara büyük malzeme sağladığı da 

açıktır. Neredeyse tüm edebiyatçılar göçü konu eden olayları kaleme alır oldu. Bu 

dönemde yaĢananlar nesir ve Ģiirin her türüne konu oldu.. Nitekim bu dönem Urdu 

edebiyatına Fesadat Dönemi adıyla geçti. Kıyım, kargaĢa, çatıĢma gibi anlamlara 

gelen bu kelime, özellikle bölünme arifesi ve göç esnasındaki Hindu-Müslüman 

çatıĢma ve katliamlarını tanımlayan özel bir terim oldu. Bu dönemdeki çatıĢmalar, 

soygun ve yağmalamalar, köylerin, mahallelerin tümüyle ateĢe verilmesi, terk 

edilmiĢ köyler kasabalar, bölünmüĢ aileler, yollarda kaybolanlar ve çeĢitli insanlık 

dıĢı olaylara maruz kalanlar öykülerin temel konusu oldu. Fesadat olarak 

isimlendirilen bu konu alanı aslında sadece Hindularla Müslümanların çatıĢmaları, 

göç anında ve sonrasında yaĢadıkları insanlık dıĢı olaylarla sınırlı değildi. Bunun 

ötesinde ana yurtlarını terk etmek zorunda kalıĢları, asırlarca sahip oldukları 

toprakları, dost ve akrabalardan ayrılmaları ve yeni bir ülkeye göç edip oraya adapte 

olamamanın doğurduğu sosyal buhran da bu konu alanının önemli bir parçasıydı. 

Muhacirler, büyük zorluk ve umutlarla göç ettikleri ülkede karĢılaĢtıkları güvensizlik 

ortamı, yalnızlık, terk edilmiĢlik ve dıĢlanmıĢlık karĢısında Ģiddetli bir karamsarlığa 

kapıldılar. Bir taraftan evini yurdunu bırakıp daha iyi bir gelecek ümidiyle göç 



 56 

edenlerin göç esnasında yaĢadıkları olaylar, diğer yandan göç edilen ülkede 

umduğunu bulamamanın yarattığı psikolojik ve sosyal kaos ortamına göçmen 

kamplarında yaĢananlar da eklenince bir vahĢet görüntüsü ortaya çıktı. Toplumsal 

düzenin alt-üst olduğu bu dönemde ortak kültürel değerler de iflas etmiĢ gibidir. Zira 

hem Hinduizm hem de Ġslam felsefesinin ortak paydası olan insani değerler, yerini 

insanlık dıĢı bir vahĢet ve zulme bırakmıĢtır.”
17

 

 Ġlericiler ve herkes hayal kırıklığı içerisindeydi. DüĢledikleri özgürlük bu 

değildi. Bu durumu ilerici edebiyatçı olsun olmasın her edebiyatçı eserlerine konu 

etmiĢtir. Edebiyatçılar beklentilerinin gerçekleĢmediğini ve hayal kırıklıklarını dile 

getirmiĢlerdir. Feyz Ahmet Feyz Bağımsızlık Sabahı Ağustos 47‟de bu hayal 

kırıklığını Ģöyle betimler:  

ي اال،  داغ    داغ   ی  ي  اج  ب  ی 
 
دہ  س سحر    گزی 

ار   كہ  
 
ظ
 
ت
 
ھا  ان

 
ي  کا  خ س  ت و   سحر   كہ  ی 

 
ه  ت ہی 

 
ی

ي  و  سحر   كہ   ی 
 
ه خ س  ت ہی 

 
کر    لے  کی آرزك  ی

ه   ي کہی 
ه ی  ے گا کہی 

 
ائ ل ج 
ار کہ م ھے ی 

 
ت لے  ج 

   “Bu lekeli aydınlık, bu zehirlenmiş seher 

   O beklenen sabah bu sabah değil ki 

   Arzusuyla dostların yola düştüğü 

   Mutlaka bir yerde ulaşılacak sabah bu değil ki”
18    

 

                                                 
17

 Soydan, Celal, Urdu Öyküsünde Fesadat Dönemi ve İlerici Yazarlar, s. 56-57 
18

 Feyz Ahmet Feyz, Nusha hae Vefa,  s.116 
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 Feyz‟e göre elde edilen sözde özgürlük Pakistan ve Hindistan‟daki 

sermayedarların ve toprak ağalarının iĢine daha çok yaramıĢtı. Bölünmenim 

öncesinden ve sonrasından farklı olarak maalesef hiçbir temel değiĢiklik 

gerçekleĢmemiĢti. Ortaya çıkan kargaĢa, insanları çok kötü bir Ģekilde etkiledi. 

 Bu dönemde ilerici akım da dibe vurdu. 2 Aralık 1947‟de Pakistan‟ın 

kuruluĢundan sonraki ilk ilerici edebiyat konferansı düzenlendi. Konferansta 

düĢünceler ve siyasi hedefler açıklığa kavuĢturuldu. Bu konferansta alınması 

öngörülen kararlardan birkaçı Ģöyledir:  

1- BarıĢ, özgürlük, cumhuriyet ve azınlıkların korunması. 

2- Pakistan‟da Urdu dilinde eğitim verme mecburiyeti. 

3- Kültür ve eğitim seferberliği. 

4- Hindistan ve Pakistan arasında oluĢturulacak kültür birliği. 

5- Hindistan edebiyatçılarına kültür mesajı verilmesi. 

6- Sığınmacı meselesi ve toprak ağalığı düzeninin bitirilmesi mecburiyeti. 

Alınan bu siyasi kararların sonucunda hükümet ilerici edebiyatçıları dikkatle 

incelemeye aldı. Hükümet özgürlüğü için canını, malını ve saygınlığını feda eden 

halkın ilericilerden olumsuz etkilenip harekete geçeceğinden korkmuĢtu. Edebiyatla 

hükümet arasında hükümete bağlılık sorunu ortaya çıktı. 

 “Yoksulluk, eĢitsizlik ve siyasi baskılar gibi konuları ağırlıkla iĢleyen Ġlerici 

edebiyatçılarda oluĢan bu yöneliĢin arkasında bölgede gerçekleĢen siyasi geliĢmeler 
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yatmaktadır. Hindistan‟ın bölünmesinden sonra Ġlerici edebiyatçıların ideolojik 

bağlamdaki söylemleri zayıflamıĢtı. Emperyalist güçlerin ülkeye hâkim olduğu 

dönemde ortaya çıkan bu akımın, halkın özgürlüğü, refahı, siyasi alanda söz sahibi 

olması, adil düzen gibi söylemlerinin özgürlük ayağı artık fiilen gerçekleĢmiĢ 

görünüyordu ve kurulan yeni ülkenin refaha açılan bir kapı olacağı ümidi vardı. 

Dolayısıyla Ġlerici akımın siyasi ve ideolojik söylemi nispeten zayıflamıĢtı. Ancak 

çok geçmeden değiĢen fazla bir Ģey olmadığı gerçeğini gören Ġlerici edebiyatçılar, 

halkın refahını, hakça ve eĢit bir düzen yapısını savunmaya devam ettiler ve her 

Ģeyden önce hak ve eĢitlik ilkesini kendi yazılarında ortaya koymaya çalıĢtılar.”
19

  

Ġlericiler halka bağlı olduklarını her defasında yineliyorlardı. Onlar için 

hükümet hiçbir Ģey ifade etmiyordu. Anacak bunun tam aksini düĢünenler de vardı. 

Edebiyat için vatana bağlılık gereklidir, yeni kurulan Pakistan‟da Pakistan kültürü 

oluĢturabilmek ve vatanperver Pakistanlılar yaratmak için edebiyatın bu yönde 

çalıĢması gerekir diye düĢünüyorlardı.  

Muhammed Askari gibi isimler yeni kurulan Pakistan‟da yaĢayan insanlar 

için Pakistanlı olma bilinci yaratmaya çalıĢıyordu. Yani kimi edebiyatçılar sadece 

halkı düĢünerek hareket ediyorlardı, kimileri ise Ģovenist bir Ģekilde Pakistan için 

vatanperverlik yaratmaya çalıĢıyorlardı. Ġlk baĢlarda her iki düĢünce de farklı ve aĢırı 

uçlarda fikirler barındırsa da her ikisi de edebiyatın özgür olma hakkına, özgürce 

üretme yeteneğine zarar vermekteydi. Bir taraf vatanperverlik ve Pakistanlı olma gibi 

bir kaygı taĢımadan sadece gariban ve yoksul halkı düĢünürken; diğer taraf milliyetçi 

Ġslami Pakistan‟ı yaratma düĢüncesindeydi. 

                                                 
19

 Soydan, Celal, Urdu Öyküsünde Fesadat Dönemi ve İlerici Yazarlar, s. 58 
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   Bu iki görüĢün destekçileri edebiyata da aynı ölçüde zarar veriyorlardı. 

Özgürlükten çok uzak, kalıplara sokulmuĢ bir edebiyat ne kadar halkçı ve ne kadar 

vatanperver olabilirdi.  

 Ġlerici edebiyatın üçüncü ve son dönemi, akımın karıĢıklık, kargaĢa, eylem ve 

reaksiyon içinde bulunduğu dönem olmuĢtu. Bu devirde akım siyasi yöndeki 

eylemleri ile ön plana çıkmıĢtı. Siyasi eylemler ağır bastığı için edebiyat da kısır 

kalmıĢtı. Dönemin edebiyatçıları edebi ürünler vermek yerine siyasi tartıĢmalar 

içerisinde boy gösterdiler. Ġlerici akımın temelini oluĢturan sosyalist felsefe de bu 

durumdan olumsuz etkilendi ancak çoğu edebiyatçı da zaten sosyalist felsefeyi 

düĢünsel anlamda yukarılara taĢımıĢtı. Secad Zahir, Ali Serdar Caferi, Mümtaz 

Hüseyin ve Hasan Mantu bu felsefeyi daha da ilerilere taĢımaya çalıĢtılar.  

 Bu dönemde edebiyatçılar tarafından ortaya çıkarılan eserler ilerici akımla 

pek uyuĢmadı. Ġlk baĢlarda ilericiler safında yer alan edebiyatçıların daha sonra zıt 

kutuplarda yer aldıkları görüldü. Diğer taraftan da ilericiler arasında kendilerini 

ilerici edebiyatçı olarak tanıtan bazı edebiyatçılar baĢta kabul ettikleri temel felsefe 

doğrultusunda edebi ürün vermeyi bıraktılar.  

 “Ahmet Nedim Kasimi Ģöyle düĢünüyordu: Ġlerici edebiyatçılar bu dönemde 

çok az miktarda edebi ürün verdiler ve edebi ürünler verenlerde de güzellik ve ahenk 

unsurları çok sınırlıydı. Biz hedef kitlemize belli sınırlarda amacı olan edebiyat 

sunmak yerine evrensel bir edebiyat sunduğumuzu düĢünmüĢtük ancak asıl olan 

bizim verdiğimiz edebiyat bırakın evrensel olmayı, meğerse çok sınırlı bir alanı 

kapsıyormuĢ.”
20
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 Sadid, Enver, Urdu Edeb ki Tehrikin, Encumen-i Terakki Urdu-Pakistan, s. 500-501 



 60 

 Bu dönemde ilerici edebiyat akımı edebiyat ürünü sayılabilecek eserler 

vermek yerine siyasetin gidiĢatını değiĢtirmeye çalıĢmıĢtı. Doğal olarak bu durum 

hükümetin hemen dikkatini çekti ve hükümet siyasetle fazla içli dıĢlı olan ilericilerin 

birlik ve bütünlüğünü bozdu.  

 Buraya kadar kısaca geçmiĢe bir bakacak olursak; ilerici akım ilk döneminde 

Ahmet Ali, Ahtar Hüseyin Raepuri ve Secad Zahir‟in düĢünsel ve edebi çalıĢmaları 

eylem yönünden daha aktif ve fazlaydı. Ancak bu isimler arasında çok geçmeden 

ilericiliğin manası üzerinde anlaĢmazlıklar ortaya çıktı. Ġlericiliğin manasından 

siyaseti anlayan kesim sahip olduğu siyasi görüĢü yaymak istedi. Ġlericiliği edebi 

anlamda anlayan kesim ise siyasetçilerden uzak durmayı yeğledi. Siyasetle 

uğraĢanların lideri Secad Zahir, sosyalist düĢüncelerle edebiyatçı dostlarını 

etkilemiĢti. 

 Alt Kıta‟nın özgürleĢmesinden sonra yabancı hükümetlerle olan çatıĢma da 

sona ermiĢti. Ama bu kez içte yeni bir çatıĢma baĢ gösterdi ve bu çatıĢma, kargaĢayı 

da beraberinde getirdi. Böylelikle ilerici akımın siyasi yanı son dönemde daha ağır 

bastı ve akımın edebiyat yönü kötü Ģekilde zarar gördü. En sonunda da ilerici akımın 

edebi yönü tepe taklak oldu.  

 Ġlericilerin birbirlerine düĢmeleri ilerici siyasilerin faaliyetleri sonucunda 

gerçekleĢmiĢti ve akımın sonunu getiren de bu olmuĢtu. Ama yine de 20.yüzyıl 

ilerici akımın etkili olduğu bir zaman dilimiydi. Dr. Seyyid Abdullah ilerici akım için 

Ģöyle söyler: Sir Seyyid‟den sonra Urdu Edebiyatında en coĢkulu ve en güçlü ürünler 

görülmüĢtü.  
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 Ġlericiler sayesinde Urdu edebiyatının üç türü; hikâye, Ģiir ve eleĢtiri ilerici 

akımdan etkilenerek edebiyatı hayata uyarlama konusuna da önderlik yaptı. Ġnsani 

bilinç ve bilim, problemlere yeni çözümler getirmiĢti. Edebiyat, bilim ve gerçeklik 

ile hayata yeni anlamlar yükleme gücü vermiĢti.  

Ġlerici akım mantıksal sonuç çıkarma ve gerçekçi düĢünme yollarını geliĢtirdi. 

Toplumun içinde bulunduğu gerçekleri kabul ederek gerçek problemlere gerçek 

çözümler bulmaya çalıĢtı. Ġlerici akımın amacı halkı refaha kavuĢturmak ve düĢlenen 

yüksek kaliteli toplumun yaratılmasına ön ayak olmaktı. Yapılan edebi çalıĢmalarla 

ilerici akım edebiyatta da bir akım olarak yerini aldı. Urdu edebiyatının ilerici akımı 

çok yönlü ve çok ortaklı bir akımdı.  

Ġlerici akım ise edebiyatta sadece yeni bir edebi akımın düĢüncelerini öne 

atmakla kalmadı. Ġnsanların içinde bulunduğu yaĢam süreci içinde hayat biçimlerini 

de etkilemeye çalıĢtı. 1932‟den 1936‟ya kadar ilerici akımın yayılma sürecini 

görmüĢtük. Burada Angare‟nin payını kenara atamayız. Angare insanları yeni bir 

çağdaĢlaĢma yüzüyle karĢı karĢıya getirmiĢti. 1936‟dan 1940‟a kadar ilerici akım 

büyük bir çoğunluğa ve taraftar kitlesine ulaĢmıĢtı. Ama aynı zamanda siyasi bir 

boyut kazanan akımdan yollarını ayıranlar da olmuĢtu. Duyarlı edebiyatçıların 

akımın siyasi yönünde yer almak istememesinden sonra akımın sorumluluğunu 

devrimci gençler üstlendiler. 1942‟den 1946‟ya kadar geçen zaman ilerici akımın 

zirveye çıktığı dönem oldu. Akım hem halk içinde hızla yayılmıĢ hem de pek çok 

edebiyatçıyı kendisine çekmiĢti. 1947 yılında gelen özgürlük ile ilericiler en büyük 

amaçlarından birinin gerçekleĢmesine tanık oldular.  
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Özgürlükten sonra solunan hava umulanın aksine pek de muhteĢem olmadı. 

Çıkan kargaĢa insanları tekrar ümitsizliğe sevk etti. Ġlericiler yeniden örgütlenip 

toplumun karĢı karĢıya olduğu yeni problemler için çözüm üretme yoluna gittiler. 

Ama ülke içinde büyük çatıĢmalar yaĢanmaktaydı. 1949 yılında ilericilerin 

yayımladığı yeni manifestodan sonra hükümet ilericilerden hesap sorma yoluna gitti.  

“(…)Hükümet ilericilerden, ilerici akım ve eylemleri yüzünden hesap sormuĢtur. Bu 

yüzden 1952 manifestosu yayımlandığında ilericilerin devrimci ruhu uçup 

gitmiĢti.”
21

 

 Ġlerici akım son zamanlarına doğru gelirken ilericiler Özgürlük Düşüncesi 

Yazarları isimli bir derneğin çatısı altında toplandılar. Ancak bu dernek de 

hükümetin gazabından kurtulamadı.  

1972‟ye gelindiğinde ülke artık yeni bir döneme girmiĢti. Ġlerici akım yeniden 

toparlanmaya çalıĢtı. Karaçi, Lahor ve PeĢaver‟de ilerici akım yeni bir düzen 

kurmaya çalıĢıyordu. Ancak köprünün altından artık çok sular akmıĢtı. Akımın faal 

olduğu dönem çoktan bitmiĢti. İlerici Yazarlar Derneği üyeleri artık devrimci 

değillerdi. Gençken çok ateĢli ve fanatik olan ilericiler artık devrimci ruhlarını 

çoktan yitirmiĢlerdi. Delikanlılık dönemlerinde ilerici akıma taze kan vermiĢ olan 

ilericiler artık yaĢlanmıĢlar ve köĢelerine çekilmiĢlerdi ya da birçoğu iĢ hayatına 

atılmıĢtı. Aralarından kimi eski sosyalistler Ģimdinin en önde giden kapitalistleri 

olmuĢlardı. Eski ilerici ruhu kalplerinden yitiren ilericiler maalesef edebiyat ruhunu 

da yitirmiĢlerdi. 
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3.1 İlerici Hikâye 

 

 Urdu edebiyatında Fort William Kolej, Aligarh, Romantizm ve Gerçekçilik 

hareketlerinden bu yana nesir alanında hep bir ilerleme oldu. ġüphesiz hikâyecilik bu 

bağlamda en fazla söz söyleyeceğimiz alanlardan birisidir. 

“XX. Yüzyılla birlikte insanlar ve liderler siyasi iĢler ve sorunlar üstünde 

hayli konuĢmaya ve tartıĢmaya baĢlamıĢlardı. Diğer bir deyiĢle siyaset her bir insanın 

ister istemez yaĢamına girmiĢ, hatta halk hareketlerine dönüĢmeye baĢlamıĢtı. Siyasi 

bilinçlenmede gelinen bu nokta sınıfsal bir bilinç de yaratmıĢtı. Urdu edebiyatını 

doğrudan etkileyen bu bilinç kısa öykünün oluĢması için de çok elveriĢli bir ortam 

sağlamıĢtı. Bu ortam Hint Alt kıtası siyasetçilerinin ve ulusal liderlerinin çeĢitli 

hareketlerin desteğiyle ulusu hedefe götürmek için uğraĢtıkları bir süreçti.”
22

 

Ġlerici edebiyat akımı döneminde öykü ve hikâyeciliğin yanı sıra en çok 

geliĢme gösteren edebi türlerden birisi de roman olmuĢtur. Urdu edebiyatında 

özellikle roman ve öykü alanında ilerici edebiyatçılar Rus, Fransız ve Ġngiliz 

edebiyatlarından açıkça etkilenmiĢlerdi. Roman ve öyküde Batı‟dan etkilenen Urdu 

edebiyatı Hindistan‟da hayata yeni bir yön vermeyi hedefliyorlardı. 

 Ġlerici edebiyatçılar eserlerinde var olan yaĢamı gerçekçi bir biçimde ifade 

ederken içinde bulunulan kötü durumdan nasıl kurtulabilineceğinin de mesajını 

veriyor ve toplumu yönlendirmeye çalıĢıyordu. 
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 Ġlerici akımın yüklendiği misyon edebiyatçılar arasında büyük ölçüde kabul 

görmüĢtü. Genç yaĢlı demeden pek çok Ģair ve yazar kısa sürede aynı çatı altında 

toplanmıĢtı. Ġlerici akım içindeki yazarlar bilhassa öykücüler cumhuriyet, özgürlük, 

kölelik, sınıfsal çatıĢmalar, din, yoksulluk ve cinsellik gibi farklı konular üzerinde 

köy yaĢamını da ele alarak çalıĢmalarda bulunmuĢlardı.  

 Sosyalizm 20. Yüzyılla beraber dünya uluslarını etkilemeye baĢlamıĢtı. Tüm 

dünyada olduğu gibi Hindistan‟da da önemli geliĢmeler yaĢanmaktaydı. Toprak 

ağalarının ve tüccarların zulmünden kurtulmak isteyen çiftçiler ve köylüler ayağa 

kalkmıĢtı. Batı kültürünü ve yaĢam biçimini tanımaya baĢlayan insanlar baskıcı 

geleneklerden kurtulmak istiyorlardı. Hindistan‟da aydınların bir gözü devamlı 

Batı‟yı takip etmekteydi. I. Dünya SavaĢı‟nda yıkılan imparatorluklardan sonra 

küçük ulus devletler kurulmuĢtu. Böylelikle ulusallık, ulusçuluk ve ulusal kültür gibi 

yeni kavramlar Avrupa‟nın sanat ortamına da yansımıĢtı. Dünya siyaset ve edebiyat 

alanında yeniliğe girmiĢti. Hindistan‟ın politik, kültürel ve sosyal yaĢamı da kendine 

bu doğrultuda yeni bir yön arıyordu.  Hindistan‟da Batı kültürüne önem verenler ile 

kabullenmeyenler arasında çatıĢmalar olmaktaydı. Urdu edebiyatında öykü ve roman 

bu atmosfer içinde hayat bulmuĢtu. Sosyal ve kültürel alanda reformlar 

gerçekleĢtirmek isteyen yazarlar edebiyatta iĢçi ve köylü yaĢamına değindiler.   

 “Urdu dili oluĢmaya baĢladığında çeĢitli dil, edebiyat ve kültürlerden 

faydalanmıĢ ve geliĢim sürecini çok hızlı kat ederek çağdaĢ bir yazın dili haline 

gelmiĢtir. ÇağdaĢ Urdu edebiyatında diğer yazın türleri arasında öykü türü, çeĢitli 

siyasi ve sosyal sebeplerden dolayı daha hızlı geliĢti. Önde gelen bir Urdu edebiyatı 

eleĢtirmeni, “Öykü türü Urdu edebiyatına sel gibi öyle bir geldi ki roman türünü 
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saman çöpü misali sürükleyip gitti” ifadesini kullanır. Urdu edebiyatında öykü türü, 

diğer çağdaĢ edebiyat türlerinde olduğu gibi Batı etkisiyle baĢladı ve kısa sürede tüm 

yazın türlerinin önüne geçti. Batı edebiyatının hem Ġngilizlerin kültür emperyalizmi, 

hem de bölge edebiyatçılarının Batıyla münasebetleri sayesinde Urdu edebiyatını 

etkilediği görülür. Aslında bu geliĢmenin Urdu edebiyatına olumlu katkı sağladığı 

görülmektedir. Zira Batının edebiyat akımları, üslup ve yazın türleri Urdu 

edebiyatına çağdaĢ bir çehre kazandırmıĢtır. Keza Hint, Fars ve Arap edebiyatlarının 

etkileriyle oluĢan değiĢik kültür öğelerini barındıran Urdu edebiyatı, coğrafyasının da 

zengin kültür değerleriyle beslenerek rengârenk ve kendine has bir sentez 

oluĢturmuĢtur. Tüm bu etkilerin yanı sıra Rus edebiyatının da Urdu edebiyatına 

önemli etkileri olduğu görülür. Rus devrimi öncesine dayanan Rus edebiyatının Urdu 

edebiyatını etkilemesi Ġlerici Yazarlar Derneği‟nin kurulmasından sonra bilinçli bir 

düzeyde devam etti. Bu etkilenme neticesinde özellikle öykü türü geliĢti.”
23

  

 Ġlerici hikâyecilikte; hikâyelerin konu yapılma tarzı Pirem Çand‟in 

gerçekçiliği ile bağlantılıdır. Pirem Çand Urdu hikâyesini destancılıktan çıkarıp 

hikâyelerin konusunu gerçek yaĢama uygun olarak belirlemiĢti. Böylelikle Pirem 

Çand‟in hikâyelerinde Hindistan toplumunu gerçek Ģekliyle görebiliriz. Pirem Çand 

hayatı olduğu gibi yansıtarak insanlığın yüceliği çalıĢmakla elde edebileceğine iĢaret 

eder. Kefen adlı hikâyesi Urdu edebiyatında gerçekçiliğin ilk hikâye örneğidir. Bu 

yüzden Pirem Çand‟i Urdu edebiyatında ilerici akımın ilk ilerici hikâyecisi olarak 

nitelendiririz.  

  “Genellikle dört döneme ayrılarak incelenen Urdu öykücülüğünde 1930-

1947 arasını oluĢturan ikinci döneminde Ġlerici yazarların Urdu öykücülüğünü 

                                                 
23

 Soydan, Celal, Urdu Öyküsünde Fesadat Dönemi ve İlerici Yazarlar, s. 55 



 66 

yönlendirdiği görülmektedir. Zira Ġlericiler bu dönemde hem Hint sosyal ve siyasal 

yaĢamının önemli sorunu olan yoksulluk, adaletsiz gelir dağılımı gibi konuları 

iĢlemekte, hem de Batı yayılmacılığına karĢı sert muhalefet göstermekteydiler. 

Nitekim Ġngiliz muhalifliği sonucunda, Ġlericilerin çıkardığı ilk öykü derlemesi olan 

Angārĕ hükümetin gazabına maruz kaldı. Zira bu derleme “inkılabi patlama” olarak 

tanımlandı. Angārĕ öykü derlemesinin hükümet tarafından yasaklanıp toplatılmasına 

tepki olarak aynı yazarlar Londra‟da Ġlerici Yazarlar Derneği‟ni kurdular. 1936‟da 

kurulan Ġlerici Yazarlar Derneği üyeleri, öykücülüğün geniĢ yazar kitlelerinin kısa 

sürede beğenisini kazanan bir tür haline gelmesinde önemli rol oynadılar. Temelde 

Marksist gerçekçiliği benimseyen bu derneğin, reformist öykücülerin baĢını çeken 

Pirem Çand baĢkanlığında Lakhnow‟da yapılan ilk toplantısında, Hint sosyal 

yaĢamını etkileyen sorunların irdelenmesi temel amaç edinilir. Bunun için Hint 

sosyal ve siyasal yaĢamında gerçekleĢen değiĢimleri olduğu gibi yansıtmak, edebiyat 

ve sanatı tutucu sınıfın tekelinden kurtarmak, edebiyatta bilimsel akılcılığı yaymak 

ve ilerici akımları desteklemek; edebiyatı halka yakınlaĢtırmak ve sosyal 

yapılanmada etkin kılmak, ayrıca yaĢamın temel soruları olan açlık, yoksulluk, 

sosyal ve toplumsal geri kalmıĢlığı edebiyatın konusu yapmak gibi temel sorunları 

ele almaya öncelik ve ağırlık verdiler. Böylece öykü türünde o güne kadar 

romantizmcilerin ısrarla iĢledikleri birey merkezli hayali konular yerine, derin bir 

sosyal ve siyasi bilinçle yaĢamın kendisi konu alanının merkezi olarak benimsedi. 

Ġlericilerin bu oluĢumla edindikleri amaçlar, ortamın da uygunluğu nedeniyle eski ve 

yenilikçi edebiyatçılar tarafından olumlu karĢılandı ve büyük bir taraftar kitlesi 

edindi.1930‟lu yıllara gelene değin Urdu öyküsü çeĢitli aĢamalardan geçmiĢti. Bu 

dönemde Angārĕ (Köz), Āteşpārĕ (AteĢ Parçası), Şu‟lĕ (ġuleler), Alau‟ (Alev), 
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Çingāriyāň (Kıvılcımlar) gibi isimler altında bir dizi öykü derlemesi yayımlandı.”
24

  

 Ahmet Ali ilk Ģöhretini Angare ile duyurdu. Angare hükümetin tepkisini 

çekip toplatıldıktan sonra piyasaya ġule sürüldü. Ahmet Ali hikâyelerinde yitirilen 

kültürel cesareti eleĢtiriyordu.   

KiriĢen Çandar doğal olarak bir romantikti ancak buna rağmen tarzındaki 

nesnelliği ile derin bir toplumsal bilincin oluĢması için sanatı sosyal gerçekçiliğin 

yansıtıcısı olarak kullanmıĢtı. KiriĢen Çandar hikâyelerinde gerçekçi bir üslup ve 

doğallığın zarafetini sundu. KiriĢen Çandar iĢte bu yüzden ilerici akımın sanatçısı 

olarak sayılır.  

Ahtar Hüseyin Raepuri hikâyecilikte Maupassant‟ın etkisi altında kalmıĢtı. 

Sevgi ve Nefret hikâyelerinde yaĢam savaĢı ve kargaĢasını etkin bir Ģekilde 

göstermektedir. Ġlerici akımın son döneminde Divan Hana‟da toplumsal bilinç 

kazandırma gayreti görülür. Kışlık Palto, Tutulma, Diğer Kıyı, İffetli ve İkizler 

hikâyelerinde belirgin bir idealizm vardır. 

KiriĢen Çandar‟ın hikâyelerinde duygusallık çok yukarılarda seyrederken Seng 

Beydi‟de duygular belirgin bir Ģekilde görülüyordu. Seng Beydi insanın acılarını, 

üzüntülerini ve yoksunluklarını konu olarak iĢliyordu.  

Houca Ahmet Abbas ilerici akımı tam anlamıyla hikâyelerine yansıtabilmiĢ bir 

hikâyecidir. Hikâyelerinde toplum meseleleri ve siyasi karıĢıklıklara önem verir. 

KarĢılaĢtığı her yeni olaya aniden reaksiyon verip onları hikâyeleĢtirerek ortaya 

çıkarır. Houca Ahmet Abbas ilerici akımın siyasi amaçlarına uygun olarak edebi 
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eserler vermekteydi. KarĢılaĢtığı her olayı anında hikâyeleĢtirirdi. YaĢanan gerçek 

olayları anlatmasına karĢın okuyucuya hikâyeler kurmaca gibi gelirdi.  

Ezilen kitle için hükümetle din önderleri arasında fark kalmamıĢtı; zira her ikisi 

de baskıcıydı ve dahası yönetme amaçlı çıkar iliĢkisi içindeydiler. Böylece hem 

siyasi yönetime direnme hem de toplumu esir alan geleneksel tabuları kırma 

eğilimleri baĢladı. Ġlerici edebiyatçılar toplumsal yaĢamı ilgilendiren her Ģeyi 

edebiyatın konusu yaptılar; dünyanın çeĢitli yerlerinde ortaya çıkan akım ve 

geliĢmeleri dikkatle izlediler ve yazılarına konu ettiler. Bunun yanında bölgenin 

siyasal tarih süreci içinde toplumsal yaĢamın koĢullarına paralel olarak yazın 

türlerinin içeriğinde de çeĢitli değiĢlikler yaĢandı. Ġlerici yazarlar baĢlangıçta 

toplumsal geri kalmıĢlık, yoksulluk, toplumun çeĢitli sınıfları arasındaki eĢitsizlik, 

çalıĢanın sömürülmesi gibi konuları ağırlıkla iĢlerken, bölge tarihindeki siyasal ve 

sosyal geliĢmeler doğrultusunda farklı konulara yöneldiler. 

“Öyküler teknik açıdan tüm yenilikleri de bu dönemde Batı‟dan almıĢtı. Yeni 

edebiyat akımıyla Hindistanlı edebiyatçılar Rus, Fransız, Ġngiliz ve Amerikan 

öyküleriyle ilgilenmeye ve bunlardan etkilenmeye baĢlamıĢlardı. Toplumcu gerçekçi 

anlayıĢın etkisiyle Maksim Gorki ve Çehov‟un hikâyeleri teknik ve deneyim 

açısından pek çok Ģey öğretmiĢti. Gerçekçilik XIX: yüzyılda natüralizmi de 

yaratmıĢtı. Ġkisi de Urdu edebiyatını ve edebiyatçılarını etkisi altına almıĢtı. Fransız 

romancı Flaubert ve Ġngiliz romancı, oyun yazarı Arnold Bennett realizmi en yüksek 

yere taĢıyan edebiyatçılar olmuĢlardı. Bunlar dünya edebiyatının gidiĢatına yön 

vermiĢler ve bu yönde eserler yazan edebiyatçılara kılavuzluk etmiĢlerdi. 

Hindistan‟da da bu anlayıĢla Batı ölçülerinde Urdu öyküleri yazanlar olmuĢtu. BaĢta 
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Mantu ve Ġsmet Çağatay, realizm, natüralizm ve toplumcu gerçekçilikten çok 

etkilenmiĢlerdi. Bunlar Hindistan kültürünün bir parçası olan fahiĢelerle ilgili pek 

çok yazmıĢtır. Mantu sadece fahiĢeleri yazmakla kalmamıĢ orta sınıf ve alt tabakanın 

cinsel yaĢamlarını da ortaya koymuĢtur. Ġsmet Çağatay‟ın kahramanlarının çoğu orta 

tabakanın gençleri ve eğitimli kadınlarıdır. Ġki yazar da cinselliği iĢledikleri için pek 

çok sorunla, özellikle Mantu adli davalarla mücadele etmek zorunda kalmıĢtı. Mantu 

ve Çağatay öyküleriyle toplumdaki riyakârlığı, bölünmüĢlüğü tüm çıplaklığıyla 

ortaya koymuĢlar, okuyucuya sağlıklı bilimsel bakıĢ açısını göstermeye çalıĢmıĢlardı. 

Mantu asla taviz vermediği anlatımıyla gerçekleri haykırdığı gibi onlara baĢ da 

kaldırır.”
25

      

“(…)Birisi ne oldu diye sordu. Herkes susmuş Mozeyl‟in çıplak yer yer çizilmiş 

beyaz vücudunu seyrediyordu.  

Tirloçen kolunu tutup salladı ve Mozeyl! Mozeyl! diye seslendi. Mozeyl kandan 

bir et parçasına dönmeye yüz tutan kocaman Yahudi gözlerini açtı ve gülümsedi. 

Tirloçen başındaki pagrisini (sarık) çözerek onun vücuduna örttü. Mozeyl tekrar 

gülümsedi ve göz kırparak Tirloçen‟e değen kanı silmeye çalıştı; git bak, külotum 

orada mı değil mi, yani o… 

Tirloçen ne demek istediğini anlamıştı. Ancak kalkmak istemedi. Mozeyl 

kızgınlıkla; sen sahiden Sihmişsin…Git bak da gel dedim sana. Tirloçen 

Kirpalkor‟ların dairesine doğru gitti. Mozeyl puslu gözleriyle etrafında toplanmış 

erkeklere baktı ve; ufaklık bu…fakat baba gibidir. Ben ona Sih deyip dururum. 

Tirloçen geri geldiğinde gözleriyle Kirpalkor‟un gitmiş olduğunu söylemişti. Mozeyl 
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derin bir nefes aldı. Fakat bunu yapınca ağzından çok fazla kan gelmişti… İncecik 

tüylerle kaplı koluyla ağzını silerek Tirloçen‟e; Evet sevgilim bay bay! Dedi. 

Tirloçen bir şeyler söylemek istedi. Ancak kelimeler boğazında düğümlendi. Mozeyl 

Tirloçen‟in vücuduna örttüğü pagrisini itti; götür bunu! Senin o dinine götür! Dedi 

ve cansız kolu diri göğüslerinin üstüne düştü.”
26

 

“Dönemin gözde akımı olan Ġlerici Akım yazarlarından olan Mantu, 

öykülerinde ağırlıkla psikolojik çözümlemelere yer verir. Toplumun her kesitinden 

seçtiği yaĢam manzaraları öykülerinin temel konusudur. Mantu, akli dengesi bozuk 

olduğu gerekçesiyle iki kez tedavi gördü. 18 Ocak 1955‟te öldü. Mezar taĢına 

yazılmasını vasiyet ettiği yazıda Burada, öykücülüğün tüm gizlerini yüreğine gömen 

Saadet Hasan Mantu yatmaktadır. Kilolarca toprağın altında bile kendinin mi yoksa 

Tanrı‟nın mı daha büyük öykücü olduğunu düşünmektedir ifadelerini kullanır.”
27

 

Ġsmet Çağatay toplumda hastalıklı gördüğü bazı gelenekleri yıkmaya 

çalıĢmıĢtır. Ġsmet Çağatay temelde gerçekçi bir edebiyatçıdır. AĢırı derecede 

gelenekçi ve tutucu olan çevreler Ġsmet Çağatay‟ı kendi baĢına buyruk ve akli 

yönden hastalıklı bir insan olarak nitelendirmiĢlerdi. Böyle nitelendirmelerinin 

ardında Ģüphesiz Ġsmet Çağatay‟ın kadın edebiyatçı olması ve kalemini kullanırken 

nispeten onlara göre müstehcenliğe fazla yer vermiĢ olması vardı.  

“Birçok kadın edebiyatçıyı etkileyen, Urdu edebiyatında çok önemli bir yere 

sahip olan Ġsmet Çağatay hem öykü hem de roman yazarı olarak kadınların gizli 

kalmıĢ tüm yönlerini ayrıntılarıyla anlatmıĢtır. Angare‟yle sistemi, yaĢamı 
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irdelemeye baĢlayan bir devir beraberinde radikal değiĢimleri getirmiĢti. Secad Zahir, 

Ahmet Ali ve RaĢid Cihan‟la ateĢlenen ve gelenekçileri öfkelendiren bu ilerici akım 

etkisini özellikle öykü üzerinde göstermiĢti. Bu akımın ortaya koyduğu yapıtlar ve 

yaratıcıları halkın yanında yer alan bir ideolojiye sahipti. Ġsmet Çağatay yazdığı her 

öykü ve romana benimsediği bu ideolojiyi yansıtmıĢtır.”
28

 

 Ahtar Ensari Dehlevi burjuva toplumunun baskı ve zulmünü emekçi sınıfın 

garibanlığını göstererek ortaya çıkarmaya çalıĢmıĢtır. Ġlerici akımın amaçları 

doğrultusunda ideallerini belirleyen Ahtar Ensari Dehlevi‟nin öykülerinin kurgu ve 

karakterlerinde sanatsal yön eksik kalmıĢtır.  

 Hayatullah Ensari‟nin hikâyelerinin temel konusu Hindistan‟ın sosyal geriliği 

ve toplumsal durumunun kötü olmasıdır. Olayları gerçekçi ve karakterleri doğallıkla 

sunar. Hikâyelerinde olaylar ve karakterler yaĢamın doğal mizacının rengini verir. 

Ahmet Nedim Kasimi‟de toplumsal gerçekçiliğin etkisi az ancak romantizmin 

etkisi fazlaydı. Hikâyeciliğinin ilk dönemlerinde Hindistan‟ın avare gençlerinin 

romantik rüyalarını betimlediğini görürüz. Hikâyeciliğinin ikinci döneminde ise 

iĢsizlikten kurtulan o eski avare gençlerin bu kez hayatta yarım kalan rüyalarını 

anlattığını görürüz. Ahmet Nedim Kasimi zengin ve yoksul çatıĢmasını ortaya 

koymak için hikâyelerinin olay ve ortamını seçerken arka fon olarak köyü 

kullanmıĢtır. Anlatmak istediği zengin ile fakir çatıĢmasını köy hayatı üzerinden 

kurgulamaktadır. Kanaatkâr köylüler, zor durumları büyük bir kabulleniĢ ile kucaklar 

ama aynı zamanda da Ģehre imrenerek bakarlar ve yaĢama dair uğradıkları hayal 
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kırıklığını saklayamazlar. Ahmet Nedim Kasimi‟nin Aciz Kul adlı öyküsünden 

yaptığımız bir alıntıyı aĢağıda sunuyoruz:  

     “Miyan Hanif‟in evden camiye, camiden eve gidip gelmekten başka bir işi 

yok gibi görünüyordu. Evi tek odadan ibaretti. Epeyce uzun bir odaydı bu. Ortasında 

bir kapı, çatısında yuvarlak bir delik vardı. Miyan Hanif bu deliği, muson yağmurları 

zamanında taşla kapatırdı. Kapı kapandıktan sonra Miyan Hanif‟in dış dünya ile tek 

bağını çatıdaki bu delik sağlardı. Yöre halkı bu deliklere „ağız‟ diyordu. Gündüzleri 

oda buradan gelen ışıkla aydınlanırdı; bu delik geceleri de yatağına uzanan Miyan 

Hanif‟in, bazen minicik de olsa bir yıldız görüp içinin kıpırdamasına yarardı. İşte o 

an Miyan Hanif aşikâr yalnızlığına rağmen yalnız olmadığını düşünürdü. Bu yıldız 

gecelerin karanlık sessizliğinde ona arkadaşlık ederdi. Ağustos-Eylül ayı bulutları 

Miyan Hanif‟i ürkütürdü, çünkü yağmur korkusundan deliği kapatmak zorunda 

kalırdı. Zaten siyah yağmur bulutları yıldızları yutuverirdi. Birçok gece gökyüzü 

berrakken delikten yıldız görememek onu huzursuz eder, yatağının yönünü değiştirir 

dururdu. Büyük bir mücadeleden sonra yıldız kıvılcımı görse gülümser, yüzü 

aydınlanırdı. Yıldıza öyle sevgiyle bakardı ki eski bir dostuyla buluşmuş gibi olur, 

içinden: “Nerelere kayboldun arkadaş böyle dostluk olur mu hiç? Yokluğunda bütün 

gökyüzünü dolaştım ama seni hiçbir yerde göremedim! Madem şimdi göründün, 

bundan sonra da hep görün. Yoksa uykularım kaçar, eğer uykum gelmezse de baka 

baka seni uyuturum ha! Diye geçirirdi. 

Evin ortasında duvara asılı bir raf vardı, tahılını bu rafa koyardı. Çiftçiler 

düzenli olarak ona üç dört tas tahıl getirirdi. Rafın üstünde Miyan Hanif‟e gerekli 

ufak tefek şeyler dururdu. Bir sürahi, hatta bir vazo bile vardı. Öbür tarafta duvara 

gömülmüş yassı bir tahta parçasının üstünde fitilinden hiç yağ eksik olmayan 
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topraktan bir kandil yanıp dururdu. Miyan Hanif gece namazını kıldıktan sonra 

evine döner, kandili yakar, sonra da kapıyı kapatarak yatağına oturur ve yüksek 

perdeden bir makamla Kuran‟dan on on beş sure okur, sallanır dururdu. Namaz 

dışında sadece bu sureleri ezbere bilirdi. Bu yüzden sürekli onları tekrarlardı. 

Bitirince de ağaç direkteki çiviye asılı tespihini alır, defalarca Allah‟ın adını 

zikrederdi. Yorulunca ışığı söndürür, yatağına uzanarak delikten bir bir yıldız 

görmeye çalışırdı. Yıldızı bulduğundaysa sanki Tanrı‟yı bulurdu.(…) 

 (…) Yine böyle bir gün aralık sonları Ocak başlarıydı; yağmur günlerce 

devam etmiş, hiç kesilmeyen damlalar derme çatma çatılardan içeri girmeye 

başlamıştı. Miyan Hanif‟in çatısının bir bölümü de akınca, damlayan her yerin altına 

bir kap koymuş, toprak zeminde suçiçeğine benzer izler oluşmasını istememişti. 

Bronz bir kâseye çatıdan yavaş yavaş düşen damlalar, bir müzik aleti gibi ses 

çıkarıyor gibiydi. Miyan Hanif bu garip rastlantıya gülümsedi; kaplara düşen her 

damla farklı ses çıkarıyordu; hepsi bir araya geldiğinde bir cam armonika müziği 

duyuluyordu sanki.  

Sonra yatağına oturup Allah‟ın adını zikrederken başka bir şey daha onu 

gülümsetmişti; Mevlasının ona nedenli lütufkâr olduğunu düşündü. Yağmurlu 

havalarda derme çatma çatılar akardı, onun çatısı da akıyordu ama sadece bir 

yarısı; yatağının bulunduğu yer kupkuruydu. Oraya küçücük bir damla dahi 

düşmüyordu. “Mevlam kulunun ne düşündüğünü bilir” diye geçirdi içinden. Sonra 

dalıp gitti. “O evden camiye, camiden eve gidip gelişlerinde sadece ve sadece 

Mevlasının adını zikreden bu aciz kulunu görmez mi hiç! Belli ki; benim şu aciz 

kulumun sabah ezanına kadar uyuduğu yerin çatısı korunaklı olsun‟ diye emretmiş.” 



 74 

Bunları düşüne düşüne uyuyakaldı. Ama korkunç birselse irkilerek uyandı 

kıyamet kopuyor sandı. Kelime-i şahadet getirmeye başladı. Birden bir ışık yumağı 

gördü. Bu ışık evin içine kadar nasıl gelmişti! Yataktan kalktı rafta duran kandili 

ararken ortadaki sütuna doğru yöneldi, çiseleyen yağmurda ıslandı. Evin içine bu 

çisenti nereden giriyordu! Şimşek bir kez daha çakınca; yıkık çatı enkazının yanında 

durduğunu gördü. “Aman ya Rabbi,” diye mırıldandı. “Bu aciz kuluna da tıpkı 

diğerlerine yaptığını yaptın demek. Evimin çatısının yarısını yıktın, sonra da ışıkla 

yakıp gösteriyorsun marifetini, al sana enkaz, vay benim Mevlam vay!” 

Birden korkup geri çekildi, gidip yatağa oturdu. Soğuktan değil de korkudan 

titriyordu. “Ben böyle ne zırvaladım ya Rabbim. Rahmetin bu aciz kulunun altında 

yattığı çatının tarafına azıcık bile değmedi. Demek, bir çatının tamamının yerinde 

durmasının şart olmadığını gösterdin.(…) 

(…) O sırada çok uzaktan gelen sabah ezanını duydu. Cami çok uzak değildi. 

Ama sürekli yağan yağmur müezzinin sesini bastırıyordu.(…) 

(…) namazdan sonra imam dua etti: “Ya âlemlerin Rabbi, artık bu rahmetini 

durdur, her şeyin aşırısından kaçınmayı bize telkin eden sensin. Bizler fakir 

insanlarız. Evlerimiz kerpiçtendir. Yağmur evlerimizi yıkıyor. Ya İlahi bu yağmur 

artık dursun.” Tam o sırada Miyan Hanif‟in herkesten yüksek sesi camide 

yankılandı: “Âmin.” 

İmam efendi ve cemaat şaşkınlıkla Miyan Hanif‟e baktı.  

Sonra dua tekrarlandı “…yağmur dursun.” 

Miyan Hanif gürledi:”Âmin!” 

“Yağmur dursun.” 
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Miyan Hanif gümbürdedi: “Âmin!” 

Herkes Miyan Hanif‟e bakıyordu. Bu az konuşan, sessiz sakin dini bütüne 

bugün ne olmuştu ki sesi caminin çatısından dışarı taşacak kadar yüksek sesle 

“Âmin!” diye haykırıyordu.  

Duadan sonra imam efendi Miyan Hanif‟e: “Dua ederken âmin demek 

caizdir, ama bu kadar yüksek sesle âmin demenin de gereği yoktu,” diye çıkıştı.  

Miyan Hanif, “İmam efendi, bu, Mevlamla bu aciz kulu arasındaki bir 

meseledir,” dedi. 

Herkes birbirinin yüzüne baktı. 

(…) Güneş doğmak üzereydi, ama ortalık hala alacakaranlıktı. Bulutlar 

alçalmıştı, biraz daha alçalsalar yere değeceklerdi sanki. Gök sürekli boğuk boğuk 

gürlüyordu; bulutlarsa içten içe patlıyordu. Miyan Hanif göle dönmüş sokaklardan 

geçerek kulübesine vardığında yağmur şiddetini artırmıştı. Kilidi açtı, zinciri açmak 

için elini uzatmıştı ki korkunç bir gümbürtü koptu. Miyan Hanif korkudan birkaç 

adım geriye sıçradı. Şaşkınlık içindeki gözlerinden ne olup bittiği okunuyordu: 

Evinin çatısının sağlam duran kısmı da çökmüştü. “Eyvah!” dedi sessizce. Kilidi 

çevirip kapıyı açmak istedi, ama açılmadı. Çökmüş kapı çatının arkasına yığılmış, 

kapının açılmasını engelliyordu. Miyan Hanif meraklanmıştı. Yıkılan çatıyı kendi 

gözleriyle görmek istiyordu. Patlama sesini duyan etraftaki insanlar orada 

toplanmıştı. Herkes yüklenince kapı kanatları azıcık açıldı ve Miyan Hanif de o 

zaman yarı aralanmış kapıdan içeriyi gördü.(…)
29
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 “Mümtaz Müfti‟deki gerçekçilik ve natüralizm Mantu ve Çağatay‟dan daha 

baskındır. Müfti orta alt tabakayı bu kavramlarla anlatır. Hasan Askari de konuları 

genellikle orta tabakanın eğitimli insanları etrafında gezinen natüralizm ve 

gerçekçilik etkisiyle oldukça güzel öyküler yazmıĢtır. Bunlara karĢılık Racandar 

Singh Beydi ve Belvent Singh gerçekçidirler. Aynı Ģekilde Upandar Nath EĢk. 

Hayatullah Ensari ve Ahtar Ornevi de gerçekçiler arasında yer alırlar. Ahmet Ali ve 

Ahtar Ray Puri‟nin toplumcu gerçekçiliği yükselen bir grafik gösterir. KiriĢen 

Çandar da toplumcu gerçekçi anlayıĢı benimser ama eserlerinde romantizm de 

kendini belli eder. Aynı Ģekilde Ahmet Nedim Kasimi öykülerinde romantiktir.”
30

  

Ġlericiler Urdu hikâyeciliğinde sadece toplumsal gerçekçiliğe doğru 

yönelmediler, içinde bulundukları dönemin acı, üzüntü, eriĢilmezlik, sınıfsal zıtlık, 

cehalet ve Ģüpheciliğini doğrudan Urdu hikâyesinin konusu yaptılar. Ġlericilerin 

hikâyeciliğinde amaç insan doğasını incelemek, yaĢamın gözlemini yapmak ve bu 

gözlemleri doğru bir Ģekilde sunmaktı.  

 Ġlerici edebiyat hikâyecilikte konu ve sanat yönünden Urdu edebiyat 

tarihinde muazzam bir dönem geçirmiĢti. Ġlerici anlayıĢla bu döneme Ahmet Nedim 

Kasimi, KiriĢen Çandar, Beydi, Gulam Abbas, Ahmet Ali, Ġsmet Çağatay, 

Hayatullah Ensari, Belvent Singh, Hasan Askari, mümtaz Müfti, Mümtaz ġirin gibi 

yazarlar en önde gelen isimlerdi. Bunlar yaĢadıkları ortamın değiĢmesiyle beraber iç 

dünyalarında ortaya çıkan değiĢimleri sanatlarında yansıtıyorlardı.  
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3.2 İlerici Şiir 

 

 Urdu edebiyatında ilerici Ģiir anlayıĢının temelini Aligarh ve Encümen-i 

Pencab hareketlerinin oluĢturduğunu görürüz. Burada Muhammed Hüseyin Azad, 

Hali, ġibli Numani, Çakbast, Ekberullah Abadi ve Zafer Ali Han gibi isimlerin 

hakkında Ģiiri bir amaca, bir ideale ulaĢmada araç olarak kullandıkların 

söyleyebiliriz. Bu bakımdan Aligarh ve Encümen-i Pencab hareketlerinin her açıdan 

ilerici akımı hazırladıklarını bir kez daha vurgulamamızın doğru olacağı 

kanısındayız.  

 Urdu edebiyatının en büyük üç Ģairinden bir olarak nitelendirilen Ġkbal‟i de 

ilerici bir Ģair olarak kabul ederiz. Ġkbal ahlaki ve kültürel düzeni bozmadan Ģiirin 

yönünü gerçek hayata çevirmiĢtir. Ġlericilerin inandıkları ve yapmak istedikleri Ģey; 

modernizmi yani eskiyi yıkıp onun yerine yeniyi getirmekti. Ġkbal‟in ilericilik 

anlayıĢı ise var olanı yıkmak yerine, onarmak üzerine kuruluydu. Ġkbal 

Müslümanların parlak geçmiĢine bakıp içinde bulundukları toplumda kendi 

değerlerini bozmadan yeniden yükselebileceklerine inanıyordu.  

 Ġlerici akımda geçmiĢin yeniden diriltilmesi görüĢünü reddeden düĢüncenin 

tepkisiyle ilk karĢılaĢan Ġkbal olmuĢtu. Bazı ilericiler Ġkbal‟i faĢist olarak 

suçlamıĢlardı. Çünkü Ġkbal‟in ilerici akım anlayıĢıyla; gerçek anlamda hedeflerini 

açıkça belirleyen ilericilerin ilercilik anlayıĢı birbirine zıttı.  

 Ġlerici akımda yer alan CoĢ Melih Abadi‟nin Ģiirlerinde protestocu bir tutum 

vardı. Haydarabad Ģehrinde memurluk görevinden ayrılmak zorunda kalınca 
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kiĢiliğinde özellikle Ġngilizlere karĢı antipati duymaya baĢlamıĢtı. CoĢ Melih‟in 

Ģairliğinde devrimci bir anlayıĢ görülmemesine rağmen Hindistan‟da köleliğe karĢı 

yükselen seslerden biriydi. CoĢ Melih Abadi‟ye göre, hem sanatı hem de kuramı bir 

araya getirebilen bir Ģair varsa o da Feyz Ahmet Feyz‟den baĢkası değildi. Feyz 

Ahmet Feyz ilerici akımın en önemli devrimci Ģairlerinden biriydi.  

Ali Serdar Caferi ilerici akıma katılmadan önce adı duyulmuĢ bir Ģair 

değildir.  Ġlerici akım ile öğrencilik zamanlarında tanıĢmıĢtı. Ali Serdar Caferi‟nin 

öne çıkan özelliklerinden birisi hiç çekinmeden fikirlerini Ģiirlerinde açık bir Ģekilde 

belirtmesidir. Ġngiliz askeri, isyan, emperyalist savaĢ, Rus devrimi gibi konular 

üzerinde düĢüncelerini Ģiirlerinde sunar. Ali Serdar Caferi Marksist felsefeye yeni bir 

Ģiir bilinci eklemiĢ ve Ģairlik eylemini sosyalist bir amaç olarak görmüĢtür. Ali 

Serdar Caferi‟den örneklerin aydınlatıcı olacağı kanısındayız: 

ه         ہی 
 
ا  ی
 
ا سکن رارے کو دی 

 
ے ش
 
ی اب  ا ڑئ

 
کوئ

ه   ہی 
 
ا ی
 
ا سکن ھن   

ارے  کو چ
 
ادؿ شرخ ی ی  ی 

 
 کوئ

Hiç kimse artık uçmakta olan kıvılcımı durduramaz 

Hiçbir bulut kızıl yıldızı saklayamaz. 

 

Ali Serdar Caferi emperyalizmin zulmüne karĢı uyanıĢa geçen insanların 

yüreklerinde bir kıvılcımın parladığını ve bunun artık baskıyla yok edilemeyeceğini 

yalın bir ifadeyle anlatmaktadır. 
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ھے کو ہ ك صحرا
 
ت ا ؾ ا ار        ' ج 

 
ھے آپ ش

 
ت اچ ا

 
 ی

ار         
 
ن
 
د ك  ات راف ك  ب ح 

 
اـ ك  ت

 
دار  س ن  ے  ب 

 
گت و ہ 

Uyansın kalksın dağlar, çöller, dans etsin şelaleler 

Uyandı artık Şam, Neced, İran ve Tatarlar 

ی موڑدے          
 
کے سے کالئ

 
ھن لکے سے چ   

ہ ی  ک ہ  ای 

د اے اہ  ی  مح  وق   سامراج  لی 
گ
 
وڑ    کو  ان

 
  دے         ت

Küçük bir hamleyle bileğini bük 

Ey savaşçı! Emperyalizmin parmaklarını kır  

 

Emperyalizmin baskı ve zulüm boyunduruğunda olan Doğu uluslarının artık 

uyandığını ve bu coĢkuyla ulusların ayağa kalktığını vurgulayan Caferi, kendine 

prangalar takan emperyalistlerin ellerinin kollarının kırılacağını vurgular ve halkları 

açıktan açığa savaĢmaya çağırır.   Ali Serdar Caferi bu Ģiirinde sözcükleri kullanırken 

düz bir Ģekilde kullanır. Bu yüzden onun tarzında duygunun inceliği kaybolur. 

Ağdalı anlatıma yer vermez, duygudan yoksun bir tarzı vardır. 

ن ھی 
لم چ 

 
ق
را   ھ  سے می 

 
ات  لو      می رے ہ 

ھے
مج  ک  اكر    دكؼ   ای  ن    دے دك        ب 

Elimden kalemimi çek al 

Ve bana bir silah veriver 
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 Ali Serdar Caferi‟nin sosyalist bir Ģair olduğunu ve Ģiirlerinde de açıkça 

sosyalizmin propagandası yaptığı görülmektedir. O dönemin toplum ve yönetim 

yapısı göz önünde bulundurulduğunda böylesine açık ve azmettirici ifadelerde 

bulunmak her Ģairin cesaret edebileceği Ģeyler değildir.  

 Mahzum Muhiddin‟in Ģiirlerindeyse romantizmin ve devrimin sesi arkadan 

duyulur. EleĢtirmenlere göre Mahzum‟un Ģirininde sevgiliye dair söylemler ve 

ideolojik kavramlar dengeli bir Ģekilde yer almaktadır. Mahzum‟un aĢkında aĢırılık 

ve kendini kaybetme durumu vardır. ÂĢıkane bir tarzda devrimci adımlar attığı 

görülür. Bu yüzden Mahzum devrimin sesini kendi ruhu ile birlikte ahenkli bir 

Ģekilde yavaĢça duyurur.  

ي در ت وزہ  گری    
ه اؽ کا سئ  ھ می 

 
ات رات کے ہ 

ارے
 
ے  ی
 
وئ ے    ہ 
 
مکت
ي   د  ي ی  د      ی 

 
ای وا   ج  ا ہ 

 
مکن    د 

Gecenin elinde bir dilencilik tası, 

Bu parlamakta olan yıldızlar! Bu parlamakta olan ay! 

گن   
م
ه  الے می  گے کے اج 

 
ی ه ما ور می 

 
ک کے ت ھن   

ت

ہی لی وس ی 
ہی   ہ ے   عركسی    م ن    کا   اف     ی 

 
   کف

 

Dilenme ışığı ile dilenirler aydınlığa kapılmış halde, 

İşte budur gelin elbiseleri, işte budur kefenleri. 
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 Mahzum ilerici akımın siyasi boyutuna da önem vermiĢti ve çok çabuk bir 

Ģekilde Ģiirlerinde isyan unsurları belirmiĢti. Bu yüzden Mahzum‟un Ģiirleri 

sertleĢmiĢ, keskinleĢmiĢti. 

ہی   ا ہ ے ی 
 
ماس
 
صر کو گر کن  کا ت

 

ک دك ق
ھن  ت 

ہی ا ہ ے ی  ن 
 
و دب ا  سے خ  ن 

 
ن لو دب ھی 

دگی چ 
 
 زی

  Bu sarayı yok et eğer var olma temaşası bu ise,  

  Yaşamı çekip al dünyadan eğer dünya bu ise. 

 

 Ġlerici akım içinde yer alan Mahzum‟un Ģiirlerinde devrim sloganları ve 

sevgiliye atılan adımların ayak sesleri bir arada bulunur. Bu bağlamda Mahzum, 

Feyz‟in Ģiirinden etkilenmiĢtir. Esrar-ul Hak Mecaz‟ın Ģiir anlayıĢında insanlara yol 

gösterme çabasının yanında sanatsallığı da ihmal etmemesi dikkat çeker. 

 Esrar-ul Hak Mecaz‟ın Ģiirinde üç önemli yer vardır: 

 1-Gönlü Ģenlendiren büyülü güzelliği övüp takdir eder. 

 2-Sosyal yaĢamın zalimliği Mecaz‟ı sivri dikenleriyle iğnelemekle kalmaz 

ayrıca sevgili ile Ģair arasında da bir duvar örer ve bu durumda Mecaz içsel bir 

korkuya kapılır. 

 3-Mecaz devrim sloganları atarak kendine ve topluma önerilerde bulunur. 
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ي     ب  ہ ے ی  رب 
 
مدف کا اؽ ف

 
صر ت
 

گرا دے ق

ھا
 
زاب   دے   رسم محب ت ات

 
دا   کر   ع ن    ب 

Yık medeniyetin sarayını, bir aldatmacadır bu 

Kaldır sevgi merasimini acılar yarat 

ي کر    ار  ی 
 
ظ
 
ت
 
الب کی آمد کا  ان

 
ق
 
و  ان
 
ت

دا  کر  ن  الب  ب 
 
ق
 
ھی ان  
ت
و ا
 
سکے ت و  و ہ  خ 

Sen devrimin gelişini bekleme. 

Yapabilirsen hemen şimdi devrim yap. 

 Temel olarak Mecaz, romantik bir Ģair olsa da, hayat görüĢünden yola 

çıkarak ilericiler arasında yer aldığını söyleyebiliriz. 

 Keyfi Azmi, Can Nisar Ahtar ve Sahir-ud Siyanevi de hayatı ilerici akımın 

fikir bütünlüğünde algılayan Ģairler arasında yer alırlar. ġiirlerinde sevgi umudu hızlı 

bir Ģekilde gerçeklikle birleĢir ve yerini aĢama aĢama emekçilerin ve ülkenin içinde 

bulunduğu zor duruma bırakır. Can Nisar Ahtar zengin-yoksul çatıĢmasını güzel bir 

Ģekilde ortaya koymaya çalıĢır.  

م    ہی   
ی
ے 
 
ہوق ئ
 
ن وق ج  ا ہ  ن 

 
ٹ داد کا ب  ه اف اج  می 

ت کی ہ ے  ے کی حماب 
 
وـ کے سائ

 
ی ف ب 
 

ن اج 

Ben o ataların oğluyum 

Yabancı ulusların varlığını koruyan 
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ک
 
اؽ سے لے کر اب ی ا ی 

 
درکی ساعت  ی

 
 ع

دمت کی ہ ے
 
ه شرکار  کی ج ت می 

 
ر کڑے كق  ہ 

İsyanın uğursuz saatinden bu güne  

Her zor anda devlete hizmet ettim 

 

 Bu beyitte “isyan”dan kasıt 1857 yılında Ġngilizlere karĢı giriĢilen özgürlük 

mücadelesi veya ayaklanmasıdır. Aynı Ģekilde “devlet” ise Ġngiliz yönetimini ifade 

etmektedir.   

 Zahir KaĢmiri‟nin Ģiirinde romantizmden devrimciliğe doğru bir geçiĢ 

gözlemlenmez. Tam aksine Ģiirlerinde yaĢam parıltıları görülür. Hayata iyimser bir 

açıdan bakar. Tarih ve felsefe alanlarındaki bilgi dağarcığıyla Ģiirlerine güç katar.  

وـ ای ک ت  مو ہ 
 
اق
 
ق
 
ر  کے   ن لمی 

ع
دارك     

ه وق می  ہگار ہ 
 
ت کا گن

 
ک ئ ےردم صداق  ای 

Sönmekte olan bir kültürün temsilcisiyim 

Acımasız bir sadakatin günahkârıyım 

ی ر  کی ای ک ج 
 
ی زت
 
وئ ی ہ 
 
وئ
 
م   ت

 
و ت کار ہ 

 
ھن
  چ 

ه  وق می  گردار ہ   
ر ج ی 
 
مش

 
ی س
 
وئ ی ہ 
 
ب
 
ک سىن ای 

Kırılmış bir zincirin şıngırtısısın sen 

Keskin olmayan bir kılıcın sahibiyim ben 
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ه ال می 
 
ی ج
 
وئ ی ہ 
 
ب
 
وق سے ن

 
 کرت

شاف
 

صلہ   کا   اپ ن 

 

ا  دك        ف   سن 

Işınlarla örülmüş bu uzayda 

İnsanın kararını bildir 

وق کا   د سی 
 
رش ہ ے عرش ق

 
ي ف ی 

م اس عي   کو   كہ 
 
ا     كاق ن   دك     ب 

Kutsal göklerin zeminidir burası 

Bu şüpheyi gerçeğe çevir 

 

 Ġlerici Ģiirde hayata dair her Ģey konu edilir. ġair genellikle bir muhataba 

seslenme eğilimindedir. Bu akımın Ģiiri, hayatı hicveder. ġair hayatın karĢısına 

geçmiĢtir ve yüksek sesle insanları haksızlık ve ezilmiĢliğe karĢı protestoya davet 

eder. Hayatı kader olarak algılamaya karĢı çıkıĢ belirgindir; tıpkı sosyalizmin 

gerektirdiği gibi. Sonuçta bu anlayıĢ edebiyatta can bulur. Ġlerici akımda Ģiir üç farklı 

görev üstlenir:  

1- Sınıfsal çalkantıyı hareketlendirmek için emekçiyi ve iĢçinin çektiği sıkıntıları 

konu edinmek. 

2- Eski düzeni yıkmak ve yok etmek için devrimi araç ve yeni günün sabahını amaç 

olarak belirlemek. 
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3- Önceden fiziksel özelliğiyle Ģiirin merkezi olan kadının yerini devrimin yükseldiği 

dönemde vatana bırakmak. 

 Ġlerici görüĢe göre toplum ve edebiyatın kahramanı tektir. Bu yüzden ilerici 

akım, emekçileri toplumun gerçek kahramanları olarak ilan etmiĢtir. Kahramanları 

için tutkulu bir Ģekilde devrim Ģarkıları söylemiĢler, amaçlarını yerine getirebilmek 

ve düĢüncelerini sunabilmek için edebiyatta Ģiir sanatını kullanmıĢlardır. 

اـ لے
 
غ ی  ے ن 
 
لت  
کن ے 
 
وق زمائ ا ہ   گل    کے آی 

ہار   صل ی 
 

ر ق می 
 
غ ی 
من، ن  ے د 

 
و ئ ی 
 
وس
 
وق خ ه ہ  ریمی 

 
عف      شردار ج 

Dünya için gülden haber getirdim ben. 

Bahçenin kokusu, baharın habercisiyim ben (Serdar Caferi) 

م   دت 
 
ھلک کہ ی ه چ  الب کی ہ ے اكلی 

 
ق
 
ي ان ی 

ه ی  ھی ہ 
کالہ ت  اف کج  اہ 

 
ه س ھىج می 

ماری ک م  (ہ  دت 
 
  ی

Devrimin ilk görüntüsü şudur ki Nedim 

Bizim seçtiklerimizin içinde eğri külahlı şahlar da vardır. (Nedim) 

من   ل د  ه اہ  ی  وق ہ  مارے جاؿ سے مات وس کی  ہ 

زاق
 
ه  زدہ ح ی  و   ہ 

 
ر  ت می 

 
غ ی 
ہار     ن  ھی    ی   

ت
ه     ی  می ری(  ہ 

 
ر کاس ہی 

 
  ظ

Durumumuzdan bahçe efradı neden umutsuz  

Hazan yemiş isek de baharın habercisi de biziz (Zahir Kaşmiri) 
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AĢağıda ilerici edebiyatın öncülerinden ve en güçlü Ģairi olan Feyz Ahmet Feyz‟den 

birkaç Ģiir yer almaktadır. Ġlerici-devrimci Ģair Feyz, Ģiirlerinde romantizmi ustalıkla 

kullanır. Klasik Ģiirden de kopmayan Ģair bu üç unsurun senteziyle yazdığı Ģiirlerde 

yönetim hariç her kesimden insanların gönlünde yer edinmiĢtir. Halkı uyanmaya, 

mücadele etmeye ve uyarmaya çalıĢır. Bunları yaparken asla karamsarlık ve 

bıkkınlığa yer vermez, aksine iyimser, romantik ve kararlı bir üslup kullanır.   

 

KONUŞ… 

“Konuş ki dudakların özgür senin 

Konuş, dilin hala senin 

O ince bedenin senin 

Konuş ki canın hala senindir 

Bak, demirci dükkânında 

Alevler harlı, demir kor 

Açılmaya başladı kilitlerin ağızları 

Gerilmiş her bir zincirin kolları 

Konuş, bu kısacık zaman bile çok 

Beden ve dilin ölmeden önce  

Konuş, gerçek henüz canlıyken! 

Konuş, her ne söylemeliysen söyle!”
31

 

 

 

                                                 
31

 Soydan, Celal, Çağdaş Urdu Edebiyatı Seçkisi, s. 39 
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BİR SÜRE DAHA CANIM 

“Bir süre daha canım; sadece bir süre daha 

Zulmün gölgesinde nefes almaya mecburuz 

Bir süre daha eza çekelim, çırpınalım, ağlayalım 

Bu, ecdadımızın mirası bize; mecburuz 

Bedenlerimiz hapis; duygularımızda zincirler, 

Fikirler tutuklu; konuşmalara ceza keserler 

Ne güçlüyüz ki hala yaşıyoruz 

Yaşam denilen şey bir müflisin abası mı ki 

Her anına keder yamaları vurup durmakta? 

Artık zulmün miadı dolmak üzere 

Biraz sabır, ki feryadımız bitmek üzere 

Dünya devranının yangın yeri viraneliğinde 

Yaşamak zorundayız ama hep böyle değil, 

Yabancı ellerin tanımsız ağır işkencesini 

Bugünlük çekeceğiz, ama daimi değil 

Şu senin güzelliğinle kuşatılmış elemler bulutu, 

İki günlük gençliğimin yenilgi sayısı 

Mehtaplı gecelerin gereksiz kabaran dertleri, 

Gönlün faydasız çırpınışı, bedenin ümitsiz haykırışı, 

Bir süre daha canım! Sadece bir süre daha”
32

 

 

                                                 
32

 Soydan, Celal, Çağdaş Urdu Edebiyatı Seçkisi, s.38 
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KEDERLENME, KEDERLENME 

“Acılar dinecek, kederlenme, kederlenme 

Dostlar dönüp gelecek, yürekteki çarpıntı dinecek, 

Kederlenme, kederlenme 

Yaralar iyileşecek 

Kederlenme, kederlenme 

Gün dönecek 

Kederlenme, kederlenme 

Kara bulutlar dağılacak, gece sehere erecek 

Kederlenme, kederlenme 

Mevsim değişecek 

Kederlenme, kederlenme”
33

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 a.g.e., s. 40 
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3.3 İlerici Eleştiri 

 

 Urdu edebiyatında ilerici edebiyat akımında eleĢtiri türü genel olarak Marks, 

Lenin, Engeles ve Gorki‟nin görüĢlerinden etkilenmiĢti. Ġlerici edebiyat akımı sadece 

etkin bir yazarlar grubunu değil aynı zamanda çok etkin bir eleĢtirmen grubunu da 

doğurmuĢtu.  

 Ġlerici eleĢtirmenler edebiyat, parçalanan toplum, siyaset ve tarih 

alanlarındaki birikimleri ile birlikte bireyin özelliklerini de göz önüne alarak ilerici 

akımın amaçları doğrultusunda Marksizmin eleĢtiri ölçeğini ve bilimsel tarzını 

kullanmıĢlardır.   

Ġlerici eleĢtirmenler Hindistan‟da yazarların zihinlerine Marksist felsefeyi 

aĢılamak için çalıĢmalarda bulunmuĢlardı. Ancak o devirde Hindistan‟da yazarlar 

için bu düĢünceyi kabul etmek için ortam pek uygun görünmüyordu. Böylelikle Urdu 

edebiyatına yeni katılan bu eleĢtiri tarzı sadece edebiyatta etkin olmayıp, yeni 

tartıĢma konuları doğurarak felsefe, tarih ve psikoloji alanlarında da yepyeni ufuklar 

açmıĢ oldu. 

Ġlerici eleĢtirmenler arasında sayacağımız ilk önemli isim Dr. Ahtar 

Huseyin Raepuri‟dir.   Ahtar Hüseyin Raepuri‟nin Edebiyat ve Yaşam adlı tezinde 

ilerici akımın baĢlangıç noktası zihinlerde bir kiĢilik kazanmıĢtı. 

 Ahtar Hüseyin Raepuri‟ye göre sanatın amacı güzellik arayıĢı değildi. 

Sanat toplum için yapılmalıydı. Edebiyat yaĢamın bir parçası ise insanlar da 
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edebiyattan etkilenmeliydi. Duyguların tercümanı olan edebiyat dünyaya ilerleme 

yolunu göstermeli ve topluma öncülük etmeliydi. 

Ahtar Hüseyin Raepuri‟nin düĢüncelerinin oluĢmasında Ģüphesiz sosyalizm, 

Gorki ve Tolstoy‟un etkisi vardı. Ahtar Hüseyin Raepuri Marksist eleĢtirinin ilk 

önemli eleĢtirmenleri arasında yer alır. Çok az yazılı çalıĢma yapmıĢ olmasına 

rağmen ilerici eleĢtiride tarihi bir önem taĢımaktadır.  

Secad Zahir ilerici akımın temelinde yer alıyordu. Ġlerici akımda büyük 

hizmetlerde bulunmuĢtu. Roşnai adlı kitabı ilerici akım içinde hem tarihi hem de bir 

noktaya kadar eleĢtiri kitabı olarak değerlendirilir. Secad Zahir‟in düĢüncelerinde 

Marksizm çok önemli bir yer tutmaktadır. Ġçinde bulunulan zaman dilimi içerisinde 

insani bağları belirleyebilmek için maddi durum fazlasıyla önemlidir. DüĢünceler ve 

inançlar topluma tamamen zıttır. Mevcut durum geçmiĢe özlemi ve ikiyüzlülüğü 

beraberinde getirmektedir. YaĢamın akıĢını hızla değiĢtirmekte olan teknoloji de 

insanları etkilemektedir. Bu ve benzeri sebepler Secad Zahir‟in eleĢtirilerinin sisteme 

karĢı olmasında büyük rol oynar. Secad Zahir„in ilerici akım içerisinde yazar ve öncü 

olarak ne kadar önemli bir isim olduğunu önceden de söylemiĢtik. EleĢtirmen 

sıfatıyla da ilerici akımda büyük katkılar sağlamıĢtır. 

Mecnun Gorakpuri‟nin eleĢtirmenliği Romantizm‟den Marksizm‟e doğru 

ince bir yolculuktur. Mecnun Gorakpuri vicdani etkiyi felsefi bir biçimde meydana 

getirerek sunmak yerine kendi bakıĢ açısını toplumsal bağlamda sunmuĢtur. Mecnun 

„un makalesi Edebiyat‟ın Tartışmacı Özelliği Marksist felsefenin temel düĢünce 

tarzında yazılmıĢtı. 
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Dr. Abdul Âlim edebiyat ve yaĢam konusunu güzellik ve geçmiĢe bağlılık 

yönünden bir adım öteye taĢımıĢtı. Çünkü o insan ruhunun kanaatinde edebiyatı bir 

bağlantı aracı olarak ilerici eleĢtirinin kayıp halkasını kurmaya çalıĢarak 

eleĢtirmenlerin dikkatini estetiğe doğru çekti. Buna rağmen eleĢtiri alanında 

çalıĢmaları çok azdır.  

Seyyid ĠhtiĢam Hüseyin ilerici akımın en saygın, en güvenilir ve en seviyeli 

eleĢtirmenlerinden biriydi. EleĢtirmenliği sadece Marksist eleĢtiri üzerine kurulu 

olmayıp aynı zamanda Marksist eleĢtiriyi yaĢamın iĢleyiĢ tarzı olarak da kabullendi. 

ĠhtiĢam Hüseyin edebiyatın yanı sıra tarih, ekonomi ve kültür alanında da ciddi 

birikimlere sahiptir. Edebiyatı ve tarihi çok iyi bilmesi eleĢtirmenliğini çok olumlu 

etkilemiĢtir. ĠhtiĢam Hüseyin edebiyatı yaĢamın genel bilincinin bir parçası olarak 

tasavvur etti. Ona göre edebiyat amaç değil araçtır. Anlatımda baskın bir farkındalığı 

önde tuttu ve Marksist görüĢü edebiyata bu baskın Ģuuru veren etkin güç olarak 

belirledi.  

ĠhtiĢam Hüseyin eleĢtiride üç amaç belirlemiĢti: 

1- ÇeĢitli eleĢtirileri eleĢtirme ve Marksist edebiyat anlayıĢını geniĢleterek açıklama. 

2- GeçmiĢteki edebiyatı Marksist görüĢe göre inceleme. 

3- ÇağdaĢ edebiyatın eleĢtirisini, incelemesini ve araĢtırmasını yapma. 

ĠhtiĢam Hüseyin metafizik, estetik, romantizm gibi konularla da yakından 

ilgileniyordu. Ancak asıl amacı ilerici edebiyatı ileriye taĢımaktı. Urdu edebiyatını 

doğru bir Ģekilde sunarak saygın bir yere getirmeyi hedefliyordu. Ġlerici akımda 
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ĠhtiĢam Hüseyin ölçü ve dengenin örneği olmuĢtur. Her ne kadar Ali Serdar Caferi 

fanatizm eğiliminde olsa da ĠhtiĢam Hüseyin ölçünün ve dengenin örneği olmuĢtur. 

Zahir KaĢmiri edebiyat konusu olarak toplumun sınıfsal düzeni üzerine 

yoğunlaĢmıĢtır. Ġki önemli eseri Lenin aur Edeb ve Marksis Edeb Urdu Ģiir ve 

nesrine nasıl bir açıdan baktığını göstermektedir.  

Ġlerici Ģair Feyz Ahmet Feyz estetik üslubun eleĢtirmenidir. Ġlerici akımın 

amaçları doğrultusunda çalıĢmanın yanında sanatta güzele ve güzelliğe de önem 

vermiĢtir. 

Dr. Ġbadet Birelvi ilerici akım eleĢtirmenliğinde Marksizmi kendi 

inançlarıyla bütünleĢtirmek yerine gerçekçiliği Marksist edebiyatın eleĢtirmenliğinde 

kullanmıĢtır. Ġbadet Birelvi‟nin eleĢtirmenliği bilim, mantık ve estetik baĢlıkları 

altında toplanır. Okuyucuya bir Ģeyler öğretme amacında değildir. Edebiyat ona göre 

kendini ifade edebilme ve içsel güzelliğe doğru yola çıkma aracıdır. EleĢtiride sınırlı 

ve dar kalıplar üzerinde çalıĢmak yerine eleĢtiriyi geniĢ alanlara yaymıĢtır. 

“(…)Ġlerici edebiyatta Dr. Ġbadet Birelvi‟nin eleĢtiri çalıĢmaları önemli bir yer teĢkil 

eder.”
34

 

Seyyid Vakar Azim‟in eleĢtirmenliği toplumsal ve sosyal bütünlüğü 

sağlamlaĢtırma yönündedir. Edebiyat kalitesini yükseltmek uğruna geçmiĢle bağını 

koparanlardan değildir ama doğrudan Marksizmden de yararlanır. Edebiyatı gerçeğin 

Ģiire ve sanata yansıması olarak görüp edebiyatın bir amacı olması gerektiğini 

düĢünür. 

                                                 
34

 Sadid, Enver, Urdu Edeb ki Tehrikin, Encumen-i Terakki Urdu-Pakistan, s. 527 
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EleĢtirmenlerin gözünden kaçmayan bir nokta vardı o da: Ġlerici 

edebiyatçılar çok derin bir bilince sahipti ve o bilinçte de Doğu‟dan çok Batı‟ya, 

Hindistan‟dan çok Rusya‟ya ve Urdu dininden çok Ġngilizceye bir yöneliĢ vardı.  

Ġlerici akımın üçüncü ve son döneminde eleĢtirmenlerden arasında Dr. 

Muhammed Hasan ve Abid Hasan Mantu‟nun isimleri geçer. Dr. Muhammed Hasan 

edebiyatın dıĢsal ve sosyal etkileri konusunda tartıĢmak yerine edebiyatın dıĢsal 

eylemlerini konu edindi ve yaĢama iliĢkin edebiyatı araya aracı sokmadan 

göstermeye çalıĢtı. Muhammed Hasan‟ın edebiyat ürünlerinde temel bir bakıĢ açısı 

vardı. O bu temel bakıĢ açısının geniĢlemesine, derinleĢmesine ve yayılmasına önem 

verdi. Dr. Muhammed Hasan‟ın eleĢtiriciliği ilerici görüĢün özgür düĢünceyi 

kullanmasına örnek olmuĢtur. 

 Abid Hasan Mantu‟nun içinde bulunduğu zamanın farkındalığı ile bir duruĢu 

vardır. Ġlerici akım yeni malzeme ve çalıĢmalar sayesinde edebiyat, toplum ve 

yaĢamın her alanında hayatı denetleyen çağdaĢlaĢma bilincine sahipti. Eski 

zamanlarda makineleĢme olmadığı için edebiyat da bu günün edebiyatından 

farklıydı. Buna rağmen yeni edebiyat, eski edebiyatta devriminin suretidir. Bundan 

Ģu anlaĢılır ki; Abid hasan Mantu sadece edebiyatın geçmiĢ ile olan bağını kurmakla 

kalmaz bunun yanında eski edebiyatın önemini ve yararını bilerek maziyi devrim 

sürecinin bir aracı olarak görmektedir. Mazi olmadan ilerleme olamayacağını söyler. 

Abid Hasan Mantu Ġlericiler arasında fanatiklerin Marksizm‟i yanlıĢ kullanmalarının 

edebi değerleri düĢürdüğünü söyler. 

Ġlerici eleĢtiriyi üç döneme ayırabiliriz: 
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 Ġlk dönemde Ahtar Raepuri‟nin ilerici akımda ilk eleĢtirel düĢüncelerini 

sunduğunu görürüz. Secad Zahir, Abdul Âlim ve ĠhtiĢam Hüseyin de eleĢtirel 

düĢüncenin temelini sağlamlaĢtırmıĢlar ve ilerici akım hakkında ortaya atılan 

spekülasyonları yıkmaya çalıĢmıĢlardı. EleĢtiride ilk dönemde ilerici eleĢtiri 

açısından pek derine inmeyen yüzeysel bir eleĢtiri üslubu vardı.  

EleĢtirinin ikinci döneminde Ali Serdar Caferi, Zahir KaĢmiri ve Mümtaz 

Hüseyin‟in ilerici eleĢtirinin eleĢtirel bakıĢ açısını edebiyatın da dıĢına çıkartarak 

daha genele yaymaya çalıĢtıklarını görürüz. Ġkinci dönem Ģüphesiz ilericiler arasında 

fanatizmin de doruğa ulaĢtığı dönemdi. 

EleĢtirinin üçüncü döneminde ise Seyyid Vakar Azim ve Ġbadet Berilvi 

ilerici akımda eleĢtiriyi ikinci döneme göre nispeten daha ılımlı bir Ģekilde daha 

geniĢ alanlara yaymaya çalıĢmıĢlardı. Ahmet Surur, Abid Hasan Mantu ve 

Muhammed Hasan ikinci dönem eleĢtirmenlerine göre daha ılımlı eleĢtiriler yaptılar. 

Bu da o dönem edebiyatçıların kendilerine güvenmelerini sağladı.  

 Ġlerici akımın eleĢtiri yönü temel olarak tüm eleĢtirilerini Marksizm 

doğrultusunda gerçekleĢtiriyordu. Bu yüzden ilerici eleĢtirmenlerin eleĢtirideki 

yegane amacı; devrimi gerçekleĢtirmekti.   

Ġlerici eleĢtiride edebiyat gerçekçi ve net olmalıydı gerçekçiliğin temelinde 

ise kayıtsız Ģartsız ilerici akıma bağlı kalmak yatıyordu. Ġlericilerin kuramsal 

eleĢtiriyi dar bir kalıba sokmaları neticesinde konularda henüz çok büyük farklılıklar 

göze çarpmıyordu. 
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SONUÇ 

 

ÇalıĢmamızın amacı Urdu edebiyatındaki akımlardan, Ġlerici Edebiyat Akımı 

hakkında yapılan çalıĢmaları incelemek, bu akımın oluĢma sebebini araĢtırmak, 

akımın öncülerini, akımın edebiyattaki etkilerini ve bu etkilerin sonuçlarını ele alıp 

araĢtırmaktı. Bu bağlamda konunun daha iyi anlaĢılabilmesi için ilk önce ilerici 

edebiyat akımının öncesinde gerçekleĢmiĢ edebi akımlara kısa da olsa değinmeye 

çalıĢıldı. 

1800 yılında kurulan Fort William Kolej Urdu edebiyatının modernleĢme 

yönünde attığı ilk adımların vesilesi oldu. Fort William Kolej bünyesinde toplanan 

edebi isimler yaptıkları çeviri çalıĢmalarıyla Urdu edebiyatına sadelik ve kolay 

anlaĢılabilirlik tarzını kazandırdılar, bu sayede edebiyat ile halkın birbirine 

yakınlaĢma sürecinin baĢlamıĢ olduğu görüldü. 

 Aligarh akımı Hint Müslümanlarının yaĢam kalitesini yükseltmek için Urdu 

edebiyatında topluma yönelik yapılan köklü çalıĢmaların bütünüydü. 1857 

ayaklanması sırasında Ġngilizlerden kurtulmak isteyen halkın baĢını çeken 

Müslümanlar bağımsızlık savaĢında yenik düĢtükleri için çok zor duruma düĢtüler. 

Ġngilizlerin açık bir Ģekilde hedefi haline gelen Müslüman halkın maruz kaldığı hapis 

cezaları, idamlar, sürgünler ve mallarına el konulması gibi olaylar Alt kıta insanlarını 

kötü etkilemiĢti. Hint Müslümanlarını içinde bulunduğu bu zor durumdan 

kurtarmaya ve Alt kıta insanlarını geleceğe taĢımaya yönelik bir akım olan Aligarh 

hareketi Sir Seyyid Ahmet Han ve arkadaĢlarının eğitim alanında yaptığı çalıĢmalar 

ve halkın ıslahına yönelik gayretler zaman içerisinde hızla baĢarılarını gösterdi. Sir 
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Seyyid Ahmet Han, Aligarh hareketi bünyesinde pek çok önemli yazarı bir çatı altına 

toplamıĢtı. Burada Aligarh‟ın Hint Müslümanları için çağdaĢlaĢma yolunda sadece 

bir eğitim hareketi olmakla kalmayıp aynı zamanda siyasi, dini ve edebi reformların 

gerçekleĢtirilmesini sağlayan bir akım olduğunu sonucu çıkarıldı. 

 Aligarh‟ın eğitim faaliyetlerine çok önem vermesi ve edebi alanda verilen 

ürünlerin insanlara bir Ģeyler öğretme amacı taĢıması Aligarh‟ın toplum merkezli bir 

akım olduğu çıkarımı yapıldı. Sanat toplum içindir anlayıĢından yola çıkarak Aligarh 

bünyesinde bulunan yazarların Urdu edebiyatına akılcılık, dıĢa dönüklük, sadelik ve 

anlaĢılırlık kazandırdığı da görüldü. 

 Aligarh bünyesindeki önemli isimlerin zamana yenik düĢerek vefat 

etmelerinden sonra Urdu edebiyatında Romantizm akımı baĢlamıĢtı. Romantizm 

akımının Aligarh‟a olan tepkisi, romantizmin sanat sanat içindir anlayıĢına bağlandı. 

Aligarh‟ın topluma yöneliĢinin yarattığı bireysel boĢlukları romantizmin doldurmaya 

çalıĢtığı belirlendi. Romantikler için bireysel acıların, sevinçlerin, hayallerin ve 

masalsı beklentilerin yaĢamın vazgeçilmezleri olduğunu görüldü. Ancak 

romantiklerin hayatın gerçeklerini göz ardı ettikleri anlaĢıldı.   

 ÇalıĢmamızın ilerleyen kısımlarında Urdu edebiyatında gerçekçilik akımında 

asıl amacın hayatı olduğu gibi aktarma olduğunu görüldü. Birinci Dünya SavaĢı 

öncesi ve sonrasında Hindistan coğrafyasında yaĢayan insanların içinde bulunduğu 

zor durumun edebiyata da yansıması kaçınılmazdı. Bu zor durum içinde Hindistan‟da 

insanların çözüm olarak ilerici akıma destek verdikleri anlaĢıldı. Ġlerici akım 

içerisinde en önemli isimlerden Secad Zahir ve arkadaĢlarının sosyalizmden çok 

etkilendikleri görüldü. Secad Zahir, arkadaĢlarıyla beraber Hindistan‟ın fakir ve 

talihsiz insanları için kurtuluĢun ancak sosyalizm gibi bir sistemle 
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gerçekleĢebileceğine inanmıĢtı. Bu noktada ilerici edebiyat aracılığıyla Secad Zahir 

ve arkadaĢlarının Hindistan‟da siyasi düĢüncelerini edebiyat aracılığıyla yaymaya 

çalıĢtıkları görüldü. Çok geçmeden Ġlerici akım içerisinde siyasetçiler ile 

edebiyatçılar aralarında fikir ayrılıklarının çıktığı ve akımın kendi içinde iki farklı 

kola ayrıldığı anlaĢıldı.  

 1936-1940 yılları arasında ilerici akım içinde sosyalizmin etkileri fazlaca 

hissedilmiĢti. 1942-1947 yılları arasındaki dönemde ise ilericilerin tamamen Alt 

kıta‟nın bağımsızlığına odaklanmıĢ olduğu görüldü. 1947-1952 yılları arasında da 

ümit ve coĢkuların yerini üzüntü ile hayal kırıklıklarının aldığını, ilericilerin siyasi 

yasaklamalara maruz kaldığı görüldü.  

 Ġlericiler sayesinde Urdu edebiyatında özellikle Ģiir, hikaye ve eleĢtiri 

türlerinde çok verimli çalıĢmalar yapıldığı ve çok değerli edebiyatçıların yetiĢtiğini 

söylememiz gerekir. Bu isimler arasında hikâyecilikte: Pirem Çand, KurĢen Çandar, 

Saadet Hasan Mantu, Ġsmet Çağatay, Racander Seng Beydi, Ahmet Ali, RaĢit Cihan, 

Ahtar Hüseyin Raepuri, Hıvaca Ahmet Abbas, Ahmet Nedim Kasimi; eleĢtiride:  

Ahtar Hüseyin Raepuri, Secad Zahir, Dr. Abdulhalim, Mecnun Gork Puri, Seyyid 

ĠhtiĢam Hüseyin, Mümtaz Hüseyin, Zahir KeĢmiri, Dr. Ġbadet Berilvi; Ģiirde: Feyz 

Ahmet Feyz, Ali Serdar Caferi, Esrar-ul Hak Mecaz, Zahir KeĢmiri ve Ahmet Nedim 

Kasimi‟nin isimlerine değinildi.  

 Asırlardır sömürülen topraklar üzerinde yaĢayan ve hep göz ardı edilmiĢ olan 

yerli halk; iĢçi, iĢsiz, köylü, yoksul ve mazlum insanlardan ibaretti.    Ġlerici akımın 

siyasi ve edebi çalıĢmalarında, bu insanları bilinçlendirerek toplumda bütünlük 

sağlanmasını ve toplumun refaha kavuĢmasını amaçladığı görülmüĢtür. 
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ÖZET 

 

20. yüzyılın baĢlangıcında Urdu edebiyatında yeni bir edebi akım doğmuĢtu. 

1917‟de gerçekleĢen Rus Devrimi‟nden tüm dünya ülkeleri etkilenmiĢti. Bu ülkeler 

arasında Hindistan da bulunuyordu. O zamanlar Hindistan‟da yaĢayan duyarlı 

gençler sosyalizmden etkilenmiĢ ve sosyalist düĢüncelerin etkisinde kalmıĢlardı.  

ġair ve edebiyatçılar Tolstoy, Lenin ve Karl Marks‟ın etkisinde kalmıĢlardı. 

Bu devirde insanlığın en büyük problemi kötü geçim Ģartlarıydı. Yoksul, iĢçi, iĢsiz, 

köylü ve mazlum kesimin rüyalarından ümitsizliğin atılması için birilerinin bir Ģeyler 

yapması gerekiyordu. Böylece Lenin ve Karl Marks‟ın düĢünceleri Urdu 

edebiyatında ilerici edebiyatın baĢlamasına sebep oldu. Ġlerici akım için Secad 

Zahir‟in ismi çok önemlidir. Secad Zahir dostlarıyla birlikte Ġlerici Yazarlar 

Derneği‟nin temelini attı. Londra‟da yapılan bu derneğin ilk konferansında bir 

manifesto yayımlandı.  

Ġlerici akımın amacı sanat ve edebiyatı halka yaklaĢtırmaktı. Edebiyatta 

halkın çektiği acılar, yoksulluk ve siyasi kölelikten bahsediyorlardı.  

Ġlk zamanlar Urdu hikâyeciliği destansı bir ortamdaydı. Ancak ilerici akım 

içinde Pirem Çand Urdu hikâyeciliğini destansı özelliklerden arındırarak 

hikâyeciliğin gündelik hayat üzerinde oluĢturulmasına sebep olmuĢtu. Hikayelerinde 

insanlara insanın yüceliğini ve çalıĢkanlığın önemini aĢılamaya çalıĢtı.  
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Ġlerici hikâyecilikte KiriĢen Çandar, Saadet Hasan Mantu, Ġsmet Çağatay, 

Racender Sing Beydi, Ahmet Ali, Ahtar Hüseyin Raepuri, Houca Ahmet Abbas, 

Ahmet Nedim Kasimi‟nin isimleri önemlidir.  

Ġlerici akımın eleĢtiriciliğinde fanatik eğilimler fazlaca görülmekteydi. 

EleĢtiride sınıfsal kargaĢa, maddi durum ve devrim gibi konulara çok fazla yer 

verilmiĢti. Ġlerici eleĢtiride Dr. Ahtar Hüseyin Raepuri, Secad Zahir, Dr. Abdul 

Halim, Mecnun Gork Puri, Seyyid ĠhtiĢam Hüseyin, Mümtaz Hüseyin, Zahir 

KeĢmiri, Dr. Ġbadet Berilvi ve Seyyid Vakar Azim‟in isimleri çok önemlidir.  

Ġlerici Ģiirde Feyz Ahmet Feyz, Ali Serdar Caferi, Esrar-ul Hak Mecaz ve 

Zahir KeĢmiri‟nin isimlerini verebiliriz.   
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