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Özet: Halide Edib Ad›var (1884-1964), Türk edebiyat›nda romanlar›
ve bir dönemin fikir hayat›nda ald›¤› rol ile tan›nmaktad›r. 1935 y›l›n-
da Hindistan’da bir seri konferans vermek üzere Delhi’ye davet edi-
len yazar, buradaki gözlemlerini ve çeflitli konular hakk›ndaki düflün-
celerini not ederek bunlar› “Inside India” (Hindistan’›n ‹çinden) ad›n›
verdi¤i eserinde toplam›flt›r. Eserde dönemin kritik konusu olan Müs-
lüman-Hindu ayr›flmas›, Hint kültürü, sosyal ve siyasî konular ile ya-
zar›n bu ülke hakk›ndaki gözlemleri de yer almaktad›r. Hindistan’da
gezdi¤i pekçok flehirde konferanslar veren Halide Edib’in bu konfe-
ranslar› ise henüz bir kitap bütünlü¤ünde Türkçe olarak bas›lmam›fl-
t›r. Inside India, Halide Edib’in Turkiye d›fl›ndaki faaliyetleri bak›-
m›ndan oldu¤u kadar, dönemin siyasî ve sosyal tarihi bak›m›ndan da
önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Halide Edib, Hindistan, Hilafet, Hindistan Müs-
lümanlar›
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G‹R‹fi 

Hindistan, uzun y›llar Gazneliler, Delhi Türk Sultanl›klar› ve Babürlü
Devleti gibi Türk devletlerinin hakimiyetinde kalm›flt›r. Bu hakimiyet bo-
yunca zaman zaman Hindistan’daki müslüman devletler ve sultanl›klar ile
Osmanl› Devleti aras›nda iliflkiler de gerçekleflmifltir. Hindistan-Osmanl›
iliflkileri XV. yüzy›la kadar uzanmaktad›r. Behmenî, Muzafferî gibi sul-
tanl›klarla, Babürlü Devleti döneminde çeflitli iyi niyet mektuplar› ve el-
çilerin karfl›l›kl› ziyaretleri, her iki co¤rafya aras›nda oluflan iletiflimin de
ilk örneklerini oluflturmaktad›r. Osmanl›lar›n Babürlü saray› ile ilk ciddi
temaslar›, Seydi Ali Reis’in 1555 y›l›nda Hint kaptanl›¤›na tayin edilme-



sinden sonra bafllam›flt›r. Basra’daki Osmanl› donanmas›n› Süveyfl’e ge-
tirmekle görevlendirilen Seydi Ali Reis, f›rt›naya yakalan›p Hindistan’da
karaya ç›km›fl ve maceral› bir yolculuktan sonra Hindistan’›n taht merke-
zi Delhi’ye giderek 1555 y›l›nda Hümayun fiah’›n huzuruna ç›km›flt›r. Bu
görüflmede Hümayun’un Osmanl› devletiyle ilgili sordu¤u sorular dikkat
çekicidir. (Seydi Ali Reis, 1999) Bu tarihten sonra da Osmanl› Devleti ile
Babürlüler aras›nda pekçok mektuplaflma gerçekleflmifl, ancak her iki dev-
let aras›nda bir türlü ciddî bir ittifak kurulamam›flt›r. Bunun sebepleri ara-
s›nda co¤rafyan›n uzakl›¤› ve sürekli de¤iflen siyasî dengelerin etkisi bü-
yüktür.

1858’de bafllayan ‹ngiliz hâkimiyeti, Hindistan müslümanlar›n› Osmanl›
Devleti’ne yak›nlaflt›rm›flt›r. Özellikle II. Abdülhamid’in buraya özel bir
ilgi göstermesi ve çeflitli vas›talarla Hindistan müslümanlar›yla irtibat
kurmas›, ‹ngilizleri tedirgin etmifltir. Hindistan müslümanlar› aras›nda
Osmanl› aleyhine propaganda yapan ‹ngiliz yönetimi, hilafeti destekleyen
müslüman ayd›nlar› tutuklam›fl ve din adamlar› üzerinde bask›lar kurmufl-
tur. Hindistan müslümanlar› oluflturduklar› hilâfet hareketi ile Osmanl›
Devletini ve hilâfeti desteklemeye devam etmifllerdir. “Bu hareket, dinî
bir mahiyetten ziyade, hindu ve müslüman herkesin kat›ld›¤› millî bir da-
va halini alm›flt›r.” (Özcan, 1998: 84) Hintli müslümanlar, Millî mücade-
leyi desteklemifl ve Cumhuriyetin kurulmas›ndan sonra da Türkiye ve
Türk ayd›nlar›yla iliflkilerini sürdürmüfllerdir. 

Hindistan’da ‹ngiliz iflgaline karfl› bafllat›lan pasif direniflte hindular ve
müslümanlar ortak hareket etmifltir. Bu harekette hilâfet düflüncesi, birli-
¤i sa¤lay›c› millî bir sembol olarak önemli bir rol oynam›flt›r. Ancak Hin-
distan müslümanlar›, Türkiye’de hilâfetin kald›r›lmas›ndan sonra (1924)
yeniden kendi iç meselelerine yönelmifl ve kendi içlerinde bir müslüman
birli¤ini sa¤lamaya çal›flm›fllard›r. 1930’lu y›llarda hindularla müslüman-
lar aras›nda bafllayan çat›flmalar, ba¤›ms›z bir müslüman devleti kurma
fikrini h›zland›rm›fl ve bu süreçte özellikle Muhammed Ali Cinnah lider-
li¤indeki “Hindistan Müslümanlar› Birli¤i” ön plana ç›km›flt›r. Halide
Edib’in Hindistan’› ziyaret etti¤i 1935 y›l›, müslümanlarla hindular ara-
s›nda oluflturulan birlik fikrinin zay›flad›¤› ve farkl› müslüman gruplar›
aras›nda Hindistan’›n bir bölümünde yeni bir müslüman devlet kurma fik-
rinin gittikçe kuvvet kazand›¤› bir döneme rastlam›flt›r. Onun zaman za-
man bu tür bir bölünmeye karfl› ç›karak tek bir devlet çat›s› alt›nda farkl›
din ve etnik unsurlar›n yaflamas› gerekti¤ini ifade etmesi, dönemin siyasî
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havas›n› da yans›tmaktad›r. Zira müslümanlar aras›nda bölünmeye ve ay-
r› bir devlet kurmaya karfl› ç›kan ayd›nlar oldu¤u gibi, ‹ngiliz yönetimi de
müslümanlar›n Hindistan’dan ayr›l›p yeni bir devlet kurmalar›na s›cak
bakmamaktad›r. Halide Edib’in eserinde ortaya koydu¤u fikirler, birli¤in
devam›n› arzulad›¤›n› göstermektedir.

Esasen 1926 ile 1939 y›llar› aras›nda genellikle Paris, Londra, New York
ve bir süre de Delhi’de yaflayan Halide Edib’in yurtd›fl›ndaki y›llar› konu-
sunda çok genifl araflt›rmalar mevcut de¤ildir. Hatta yazar›n bu süre içeri-
sindeki hayat› ve faaliyetleriyle ilgili olarak kaleme ald›¤› birçok eseri de
henüz Türkçe’ye tercüme edilmemifltir. Bu araflt›rmada, yazar›n üç ay kal-
d›¤› Hindistan’daki hayat› ve bu ülkede yapt›¤› faaliyetler üzerinde duru-
lacakt›r. 

Halide Edib Hindistan’da

Halide Edib, 9 Ocak 1935 tarihinde Hindistan’daki müslüman ayd›nlar
taraf›ndan bir seri konferans vermek üzere Delhi’ye davet edilmifltir. Bu
konuda elimizde pekçok bilgi ve döküman bulunsa da, yazar›n o s›rada
kaleme ald›¤› notlardan ve tuttu¤u günlükten oluflan “Inside India”(Hin-
distan’›n ‹çinden) adl› eseri, onun Hindistan’daki hayat›n› ve faaliyetle-
rini ihtivâ eden en genifl kaynak niteli¤indedir. Bu eser, ilk kez 1937 y›-
l›nda Londra’da bas›lm›flt›r (Unwin 1937). Eserde yer alan konular›n bir
k›sm› 1938 y›l›nda Tan Gazetesi’nde ve tamam› ise 1940-41 y›llar› ara-
s›nda “Yeni Sabah”ta “Hindistan’a Dair” ad›yla bir seri olarak neflredil-
di¤i halde, bu yaz›lar henüz (Türkçe olarak) kitaplaflmam›flt›r (Tan
1938; Yeni Sabah, 1940-41). Inside India adl› eserin ikinci bask›s› ise,
Oxford University Press taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir (Oxford 2002).
Mushirul Hasan’›n uzun bir takdimiyle bafllayan bu bask›, girifl ve üç
bölümden oluflmaktad›r. Giriflten sonraki bölümlerde, yazar›n Hindistan
izlenimleri, dönemin sosyal ve siyasî meseleleriyle ilgili de¤erlendirme-
leri ve Hindistan’›n renkli kültür yap›s›yla ilgili intibalar› yer almakta-
d›r. 26 bölüm ve toplam 272 sayfadan oluflan eser, 10 Temmuz 1937 ta-
rihinde Paris’te tamamlanm›flt›r. Halide Edib’in bu eserinin müsvedde-
lerini, daha önce Hindistan’daki dostlar› Dr. Mucib ve Zakir Hüseyin’e
de¤erlendirmeleri için gönderdi¤ini ve bunlar›n da otuz civar›nda dü-
zeltmeyi ihtivâ eden bir yaz›yla, yazara kitapla ilgili görüfllerini ilettik-
lerini, Dr. Mucib’in bir mektubu vas›tas›yla ö¤reniyoruz (Enginün 2000:
577-579).



1935 y›l›n›n Ocak ve fiubat aylar›nda sekiz ayr› konferans vermek üzere
Delhi’de müslüman ayd›nlar taraf›ndan kurulmufl olan Jamia Millia ‹sla-
mia (‹slâm Millî Üniversitesi) taraf›ndan davet edilen Halide Edib, bura-
da çok genifl bir çevre edinmifl ve birçok ünlü politikac›, yazar ve fikir
adam›yla görüflme imkân› bulmufltur. Hindistan’da bulundu¤u süre içeri-
sinde gerek Delhi’deki Jamia Millia’da gerekse ziyaret etti¤i di¤er flehir-
lerde konferanslar veren ve buradaki müslümanlara Hindistan’›n gele-
cekteki siyasî hayat›yla ilgili düflüncelerini aktaran Halide Edib’in bu yö-
nü fazla bilinmemektedir. Bu bak›mdan, konferans metinlerinin ve Insi-
de India adl› eserinin de¤erlendirilmesi, onun fikir hayat› ve Hindis-
tan’da geçen günlerindeki sosyal ve siyasî rolü hakk›nda önemli ipuçlar›
verecektir.

Halide Edib’in Hindistan’da verdi¤i baz› konferanslar›n metinleri bir ki-
tap hüviyetinde bas›lm›flt›r. “Conflict of East and West in Turkey” (Tür-
kiye’de Do¤u ve Bat› Mücadelesi) ad›ndaki bu eserin yazma bir nüshas›,
Hindistan’daki Bhai Vir Singh Sahitya Sadan Kütüphanesi’ndeki bulun-
maktad›r. Ancak yazar›n o y›llarda az say›da bas›lan bu konferans serisi
kitab›n›n baz› özel kütüphanelerde olmas› da muhtemeldir. Nitekim Hali-
de Edib’in Inside India adl› eserinin de sadece üç yazma nüshas› bilin-
mektedir. Bunlar; Nehru Memorial Museum and Library (New Delhi),
Maulana Azad Library (Aligarh Muslim University) ve Indian Institute of
Advanced Studies (Shimla)’de bulunan orijinal nüshadan kopya edilmifl
eserlerdir. 

Gerek “Inside India” gerekse “Conflict of East and West in Turkey” ad-
l› eser, yazar›n hayat›n›n pek bilinmeyen yönleriyle siyasî düflünceleri-
ni ihtivâ etmeleri bak›m›ndan önem tafl›maktad›r. Gerçi yazar›n “Tür-
kiye’de fiark, Garp ve Amerikan Tesirleri” adl› eseri, bilhassa Conflict
of East and West in Turkey adl› eserle ortak bölümler ve konular içer-
mektedir. Ancak ‹ngilizce eserde “Edebiyat ve Kültür” (Edib 1935:
150-234) bafll›kl› iki bölümden oluflan farkl› bir konu yer almaktad›r.
Türkçe eserde ise özellikle Atatürk ilke ve ink›laplar› ile Türk kad›n›,
Amerika vb. konular ve daha yeni tarihî bilgiler ve de¤erlendirmeler
yer almaktad›r. Esasen her iki eserdeki ortak bölümlerde de baz› ifade,
cümle ve bölümler farkl›d›r. (Enginün 1978: 422-454) Yazar›n da be-
lirtti¤i gibi, Türkçe eser “bafltanbafla yeni bir terkîp içinde”(Edib, 1955:
3) adeta yeniden yaz›lm›flt›r. Türkiye’de fiark, Garp ve Amerikan Te-
sirleri adl› eserde, yazar›n “Barnard College’de, misafir ö¤retim üyesi
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olarak bulundu¤u dönemde verdi¤i derslerin temelini teflkil eden ‘Tur-
key Faces West” adl› eserinden de bölümler bulunmaktad›r” (Enginün
1978: 418).

Halide Edib, kendisini Hindistan’a davet eden müslüman ayd›n Dr. En-
sarî (1880-1936) ile 7 Ocak ve 14 Nisan 1913 y›l›nda ‹stanbul’da iki kez
görüflmüfltür (Edib, 1935: XIII, IV). Dr. Ensarî o s›rada Hilâl-i Ahmer’e
yard›m için gelen Hint gönüllüler heyetinin reisidir. “Üçüncü Heyet-i
S›hhiye içinde yer alan bu gönüllüler 27 Aral›k 328 tarihinde ‹stanbul’a
gelmifl, Osmanl› Hilâl-i Ahmer cemiyeti taraf›ndan karfl›lanm›fl ve Müta-
reke esnas›nda Kad›rga’da misafir edildikten sonra cepheye gönderilmifl-
lerdir. Ömerli’de bir seyyar hastane kuran heyet, savafl›n yeniden baflla-
mas› üzerine bir k›s›m mensuplar›n› Gelibolu’ya göndermifltir.” (Engi-
nün, 2000: 564). Gerek Halide Edib’in Dr. Ensarî ile görüflmesi ve gerek-
se Hindistan’a gitmesiyle ilgili önemli bilgilere, Prof. Dr. ‹nci Engi-
nün’ün neflretti¤i (Enginün 2000: 556-591) “Halide Edib ile Hindistanl›
dostlar› aras›ndaki mektuplaflmalar” vas›tas›yla sahip olduk. Bu mektup-
lar aras›nda yazar›n Prof. Mucib (1902-1985)’e yazd›¤› yedi mektup ve
Jawaharlal Nehru’ya yazd›¤› bir mektup vard›r. Ayr›ca Halide Edib’e
gönderilen ve ço¤u Bedi fiehsuvaro¤lu arflivinde bulunan otuza yak›n
mektup da Halide Edib’in Hindistan’a ilgisini ortaya koyan önemli bel-
geler niteli¤indedir. Genellikle Dr. Ensarî, Zakir Hüseyin ve Dr. Mucib’e
ait olan mektuplar, 1934 ile 1936 y›llar› aras›nda yaz›lm›flt›r. Halide
Edib’e daha sonra baz› Hintli ayd›nlar, gazeteciler ve üniversite ö¤renci-
leri taraf›ndan yaz›lan mektuplar da vard›r. Halide Edib, 1954 y›l›na ka-
dar Dr. Mucib ve baz› Hintli dostlar›yla mektuplaflm›flt›r (Enginün 2000:
556-591).

Halide Edib’in mektuplar›nda, Hindistan’da verdi¤i konferanslar›n bas›-
m›, tashihi vb. ile bilgilerle birlikte, Maske ve Ruh kitab›yla ilgili Hintli
dostlar›n›n tavsiyelerini de konu alan ayr›nt›lar yer almaktad›r. Onun Hin-
distan’a davetiyle ilgili önemli bilgilere Dr. Ensarî’nin mektuplar› yoluy-
la ulaflabilmekteyiz. 8 A¤ustos 1934’te Paris’te bulunan Dr. Ensarî, Hin-
distan’daki National Educational Society’nin Halide Edib’e gönderdi¤i
125 poundu, o¤lu vas›tas›yla, o s›rada Paris’te ikâmet eden Halide Edib’e
gönderir. Bu paran›n Hindistan seyahatiyle ilgili (bilet paras› vs.) olabile-
ce¤ini tahmin ediyoruz, zira ayn› mektupta Dr. Ensarî’nin, bir sonraki
gün, akflam saat 7.30’da yazarla buluflup Hindistan’a k›fl›n yapaca¤› ziya-
retle ilgili konular› görüflme talebi de yer almaktad›r. Dr. Ensarî, 30 A¤us-
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tos 1934 tarihli mektubunda da Halide Edib’e, Hindistan’daki genel se-
çimler dolay›s›yla ç›kabilecek kargafla ve k›flk›rtmalardan bahsedip yaza-
r›n Kas›m ve Aral›k aylar›nda planlanan gezisinin, Ocak ay›n›n ilk hafta-
s›na al›nmas›n›n daha uygun olaca¤›n› bildirmektedir. Ensarî, mektubu-
nun devam›nda kendisinin de seçim sebebiyle meflgul olaca¤›n› söyle-
mekte ve Jamia Millia’da verilecek konferanslarla ilgili teknik bilgiler
vermektedir. Buna göre, toplam sekiz konferans›n planland›¤› ve haftada
iki konferans verilmesinin uygun olaca¤›, böylece dört haftada konferans-
lar›n sona erece¤i belirtilmektedir. Ensarî, bu s›rada ‹ngiltere’de bulunan
Halide Edib’den konferans program› da istemektedir. 6 Eylül 1934’te yaz-
d›¤› bir baflka mektubunda, 2 Eylül’de Halide Edib’in yazd›¤› mektubu al-
d›¤›n› bildiren Ensarî, konferans plan›n› gönderdi¤i için de yazara teflek-
kür etmektedir. Ensarî, bu mektupta, Halide Edib’e ucuz, kaliteli ve h›zl›
bir gemi olan Lloyd Triestino ile seyahat etmesinin de uygun olaca¤›n›
söyler. Ensarî, on gün sonra yazd›¤› bir baflka mektupta, Halide Edib’e bir
‹talyan gemisi olan Victoria’y› tavsiye eder. Bu mektupta yazar›n, 27 Ara-
l›k 1934’te ‹ngiltere’den hareket edip 7 Ocak 1935’te Bombay’a varaca¤›
de ifade edilmektedir (Enginün, 2000: 566-568). Hindistan bas›n›nda ç›-
kan haberler, Halide Edib’in, 7 Ocak 1935, Pazartesi günü Bombay’a var-
d›¤›n› bildirmektedir (Yorulmaz 1988:10). Fakat kaynaklar› ekseriyeti
Halide Edib’in, bu tarihten ancak iki gün sonra Bombay’a varabildi¤ini
belirtmektedir (Edib 2002:xvii) ki bizce bu tarih daha do¤rudur. Zira ga-
zeteler, daha 5-6 Ocak 1935 tarihinden itibaren onunla ilgili haberlere yer
vermifltir. 

Halide Edib’in di¤er Hindistanl› ayd›nlar ve önde gelen liderlerle de çe-
flitli vesilelerle görüfltü¤ü bilinmektedir. Dr. Zakir Hüseyin (1897-1969)
ile Münih’te ve Sarojini Naidu (1879-1949) ile Washington DC’de görü-
flen yazar, bu görüflmeler s›ras›nda Hindistana gelmeyi çok arzulad›¤›n› da
ifade etmifltir (Edib, 1935: ›v). Nitekim yazar, Inside India’y› yazma se-
bebini, “Hindistan’› ruhunun iklimine yak›n bulmas›” olarak aç›klamakta-
d›r. Fakat yazar›n baflka sebepleri de vard›r: “Ancak sadece bu de¤il, ben
bir müslüman›m ve Hindistan’da da müslümanlar var. Hatta bana samimi-
yetle evlerini açan Hindu arkadafllarla kurdu¤umuz dostluklar, bana ken-
di evimde yaflama duygusu verdi.”(Edib 2002: 3). Halide Edib’in bu kita-
b› yazmas›nda “kadim dostum” dedi¤i ünlü Hindistanl› münevver Dr. En-
sarî’nin de tesiri olmufltur. Halide Edib, El Birunî’nin Hindistan hakk›n-
daki eserini incelemifl, Rudyard Kipling’ten Abdulhak Hamîd Tarhan’a
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kadar bu ülke hakk›ndaki düflünceleri gözden geçirmifl ve nihayet çok sev-
di¤i Hindistan hakk›nda tuttu¤u notlar› ve intibalar›n› kitaplaflt›rmaya ka-
rar vermifltir.

“Hindistan’›n ‹çinden”

Halide Edib, efli Adnan Ad›var’›n Ecole des Langues Orientales Vivan-
tes’te Türkçe dersleri okuttu¤u 1929-1939 y›llar› aras›nda genellikle Pa-
ris’te yaflam›flt›r. K›sa bir süre, 1931-32 akademik y›l›nda Columbia Üni-
versitesinde misafir profesör olarak görev yapan yazar, tekrar Paris’e dön-
müfl ve hatta 1935 y›l›nda (daha sonra Sinekli Bakkal ad›yla Türkçe kale-
me alaca¤› eseri) “Clown and his Daughter” adl› roman›n› da Paris’te yaz-
m›flt›r. 1935 y›l›nda Dr. Ensarî’nin davetiyle Hindistan’a giden Halide
Edib, önce gemiyle Bombay’a hareket etmifl ve 9 Ocak 1935 tarihinde
Bombay’a varm›flt›r. Burada Bombay Chronicle adl› gazetenin editörü
Syed Abdullah Brelvi ve beraberindekiler taraf›ndan karfl›lanm›flt›r (Edib
2002:xvii). Bombay’da fazla kalmayan ve trenle hemen ayn› gün Delhi’ye
geçen yazar, Delhi istasyonuna akflam saat dokuz civar›nda varm›flt›r. Ha-
lide Edib’i tren istasyonunda baflta Dr. Ensarî olmak üzere, Jamia Mil-
lia’n›n hocalar› karfl›lam›fl ve kendisine büyük ilgi göstermifllerdir. Yazar,
ilk olarak “iyiliksever ve insaniyet doktoru” olarak methetti¤i Dr. Ensa-
rî’nin evinde (Eski Delhi’deki Begüm Ensarî apartman›nda) on gün sürey-
le misafir edilmifltir. Halide Edib, Inside India adl› eserindeki ilk yaz›s›n-
da bu evden ve Ensarî’nin ailesinden sözetmektedir: “Dr. Ensarî’nin evi-
nin ad› Darü’s-selam. ‹slam evi veya Selam evi anlamlar›nda. Ama ev, da-
ha ziyade onun uluslararas› vizyonunu yans›tyor.” Evin iç ve d›fl görünü-
flünü uzun uzun tasvir eden yazar, buran›n siyasî tarih aç›s›ndan önemine
de¤inir ve Mahatma Gandi ile Lord Irvin’in de buraya geldiklerini yazar
(Edib 2002: 15).

Halide Edib’in Delhi’ye geldi¤ini haber alan ve özellikle de ‹ngiliz yö-
netiminin sözcülü¤ünü yapan gazeteciler, onunla röportaj yapmaya gel-
mifllerdir. Halide Edib, bu gazetecilerin özellikle maksatl› sorular sor-
malar›na dikkat çekmektedir: “Sorduklar› sorular, do¤um kontrolü hak-
k›nda ne düflünüyorsunuz? Karma e¤itim hakk›ndaki düflünceleriniz ne-
lerdir? Gibi sorulard›...” (Edib 2002: 10). Halide Edib’in Hindistan’da
kald›¤› üç ay boyunca Hindistan gazetelerinde, yazar›n verdi¤i konfe-
ranslarla ilgili haber ve yorumlara yer verilmifltir. Halide Edib’in konfe-
ranslar›ndan bir k›sm›n› yay›nlayan The Star of India ile onunla ilgili



haber yay›nlayan The Times of India, The Madras Mail, The Muslim
Revival, The National Call gibi gazete ve dergiler, yazar›n bu ülkede il-
giyle takip edildi¤ini de göstermektedir (Enginün 1978:538; The Star of
India 1935).

Halide Edib’in Hindistan’da verdi¤i konferanslar, “Türkiye’de Do¤u ve
Bat› Çat›flmas›” ad›n› tafl›maktad›r. Konferanslar genel olarak flu bafll›k-
lardan oluflmaktad›r :

1. Devlet kurucu olarak Osmanl› Türkleri

2. Osmanl›lar›n Gerilemesi

3. ‹nk›lap ve Savafl

4. Türkiye Cumhuriyeti

5. Edebiyat ve Kültür-I

6. Edebiyat ve Kültür-II

7. Türk Kad›n›

8. Elefltiri ve Gelece¤in Manzaras› (Edib 1935)

Halide Edib, 15 Ocakta vermeye bafllad›¤› bu konferanslardan sonra,
bulabildi¤i f›rsatlarda s›k s›k Delhi ve çevresini dolaflmaya ç›km›fl ve
çeflitli konuflmalar yapm›fl, gazetelere mülakatlar ve beyanatlar vermifl-
tir. Halide Nitekim Inside India’n›n ikinci bölümünde Delhi’deki eski
eserler anlat›lmaktad›r. Buradan anlafl›ld›¤›na göre Halide Edib, Hindis-
tan’da misafirli¤inin ilk günlerini, Ludi ve Delhi Türk Sultanl›klar› ile
Babürlü Devletine ait tarihi eserleri gezerek de¤erlendirmifltir. Del-
hi’den Agra’ya geçen yazar, burada Tac Mahal’i ziyaret etmifltir. Hali-
de Edib, Agra’dan dönüflünde de Viceroy Saray›’nda dönemin ‹ngiliz
Genel Valisi Lord Willington’un konu¤u olmufl ve burada birçok ünlü
flahsiyetle tan›flm›flt›r. 

Yazar, Delhi ve çevresini gezdi¤i s›rada özellikle kad›n ve çocuklar›n
sa¤l›ks›z halleri ve çevrenin kirlili¤i konular›na e¤ilmifl ve Hindis-
tan’daki sosyal dengesizli¤e dikkat çekmifltir. Ancak yazar, “Sarojini
Naidu ve Öteki Kad›nlar” bafll›¤›nda anlatt›¤› “di¤er Hintli kad›nlar”
konusuyla, madalyonun öbür yüzünü de ortaya koyarak iki farkl› Hin-
distan portresi çizmifltir. Eserde, Begüm fiah Nevaz, Begüm Rafi, Bayan
Rustomji, Bayan Asaf Alive gibi hintli kad›nlar, modern görünümlü,
sosyal aktivitelerde görev alan ve iyi e¤itim görmüfl nitelikleriyle ön
plana ç›karlar. 
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Halide Edib, eserinin dördüncü bölümünde Mahatma Gandi ile tan›flmas›-
n› anlat›r. Halide Edib, Mahatma Gandi’yi ilk kez görmenin heyecan›n›
yaflar. Bu bölümde, Gandi’yi adeta bir roman kahraman› gibi iç ve d›fl
portresini çizerek ayr›nt›l› bir biçimde tasvir eder. Sözgelimi Gandi’nin
bafl›n›, Cengiz Han’›n bir minyatüründeki bafl› öne e¤ik haline benzetir.
Gandi’nin yan›nda oturan katip Mahadev Desai, Halide Edib ile Gan-
di’nin konuflmalar›n› sürekli kaydeder. Halide Edib ile Gandi aras›nda ge-
liflen dostluk k›sa zamanda birlikte seyahat etmeye kadar var›r. Delhi ve
çevresini Gandi ile birlikte dolaflan Halide Edib, Gandi’ye zaman zaman
Hindistan’la ilgili sorular sorar ve çeflitli konulardaki görüfllerini ö¤renir.
Ancak Gandi’nin “kast sistemi” hakk›ndaki soruya net bir cevap verme-
mesi, Halide Edib’in dikkatini çeker. Yazar, Gandi’nin özellikle alt kasta
mensup olanlara dokunamama (untouchability) konusunda reforma ihti-
yaç oldu¤unu söyledi¤ini nakleder. 

Jamia Millia’daki seri konferanslar›na bafllayan Halide Edib, bu kurumun
Hindistan’›n birli¤i aç›s›ndan önemine de¤inir. O’na göre, bu üniversite-
nin iki önemli misyonu bulunmaktad›r: 

1. Müslüman gençleri kendi ideallerine uygun olarak yetifltirip bir Hin-
distan vatandafl› olarak görev almalar›n› sa¤lamak.

2. Müslüman kimliklerini de koruyarak Hindularla birlikte yaflamay›
sürdürmek (Edib 2002: 15).

Daha önce de belirtildi¤i gibi, Halide Edib’in Hindistanda bulundu¤u y›l-
lar, müslüman ve hindular›n birlikte yaflama veya iki farkl› devlete ayr›l-
ma konusunu tart›flt›klar› kritik bir döneme rastlam›flt›r. Özellikle Jamia
Millia ve benzeri baz› kurumlar›n bafl›n› çekti¤i bir grup müslüman ayd›n,
Hindistan’dan ayr›lmamay› ve müslüman kimliklerini muhafaza ederek
bir Hindistan milleti armonisi oluflturmay› savunmaktayd›. Baflka gruplar
ise farkl› bir müslüman devlet olarak ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etme düflünce-
sini desteklemekteydi. Esasen Aligarh Muslim Üniversitesi çat›s› alt›nda
oluflan fikir ayr›l›klar›n›n temelinde ‹ngiliz yanl›s› bir politika güdenlerle,
ba¤›ms›z Hindistan’› savunanlar›n çat›flmalar› yatmaktad›r. Böylece Zakir
Hüseyin, Dr. Ensarî, Mevlana Muhammed Ali gibi müslüman ayd›nlar,
Hindistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› ve birli¤ini savunarak Jamia Millia’y› kur-
mufllard›r. Esasen Aligarh Muslim Üniversitesi’nin kurucusu olan Seyyid
Ahmed, Bat›l›laflmay› savunan bir hintli müslüman ayd›nd›. Kurdu¤u Ali-
garh Muslim Üniversitesi’nin e¤itim sistemini ‹ngiliz e¤itim sisteminden
kopya eden Ahmed, ‹ngiliz yanl›s› bir anlay›fl› savunmaktayd›. Kurdu¤u
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okulun aç›l›fl›n›, 24 May›s 1875’te ayn› zamanda Kraliçe Victoria’n›n da
do¤um gününe denk gelecek bir zamanda yapmas› bu yak›nl›¤›n da bir
göstergesidir. ‹ngiliz yönetimi, 1889 y›l›nda Seyyid Ahmed’e “Sir” ünva-
n›n› vermifl ve Edinburg Üniversitesi taraf›ndan fahri doktora ünvan›yla
taltif etmifltir (Düzgün 1997 :38). Ancak burada Seyyid Ahmed’in daha
›l›ml› bir politika izleyerek Müslümanlar›n ‹ngiliz yönetiminde etkin bir
yer almalar›n› sa¤lamay› gaye edindi¤ini de belirtmek gerekir. 

Halide Edib, Hindistan’da pekçok fikir hareketinin bulundu¤u bir dönem-
de, ba¤›ms›z bir Hindistan için mücadele eden Dr. Ensarî ve arkadafllar›-
n›n hareket tarz›n› ve düflüncelerini desteklemifltir. Onun Hindistan’a ge-
lifli ve Jamia Millia’da konferanslar vermesi de müslüman baz› ayd›nlar
aras›nda yayg›n bir fikir olan “farkl› milletlerden oluflan bir tek Hindistan
devleti” fikrini ve bu yönde geliflen hareketi destekledi¤ini göstermekte-
dir. Burada 2 Mart 1935 tarihinde, Jamia Millia’n›n yeni kampüsünün te-
mel atma töreni s›ras›nda Halide Edib’in bu hareketi destekledi¤ini aç›k-
ça ortaya koyarak bin rupilik bir ba¤›flta bulundu¤unu belirtmekte yarar
vard›r (Yorulmaz 1988:26).

Halide Edib’in Inside India adl› eserinin ikinci bölümünde Delhi d›fl›nda-
ki flehirlere yapt›¤› geziler ve Hint kültürüyle ilgili gözlemler yer almak-
tad›r. Lahore (s.85-89), Peflaver (s.90-99), Lucknow (s.100-113), Benares
(s.114-126), Kalkütta (s.127-140), Haydarabad (s.141-151), Bombay
(152-160) gibi önemli flehirleri ve buradaki gözlemlerini nakleden yazar,
buralarda tan›flt›¤› kiflilerden de söz etmektedir. Halide Edib, bu gezileri
s›ras›nda birçok kolej ve dernekte konferanslar vermifl ve çeflitli konular-
daki görüfllerini ifade etmifltir. Yazar›n, Haydarabat’› ziyareti s›ras›nda,
eyaletin eski sahiplerinden ve burada yaflayan Halife Abdülmecid’in k›z›
Dürr-i fiehvâr’la görüflmesi de dikkat çekicidir. 

Eritme Potas›

Halide Edib, Hindistan’a gitti¤i s›rada Türkiye’de hilâfet on bir y›l önce
(3 Mart 1924) kald›r›lm›fl ve art›k hilâfet düflüncesinin bir etkisi de kalma-
m›flt›. Buna ra¤men Hindistan müslümanlar› aras›nda “hilâfet romantiz-
mi” devam etmekteydi. 

Halide Edib, eserinin üçüncü bölümünü sosyal ve kültürel de¤erlendirme-
lere ay›rm›flt›r. Bu bölümde özellikle Hinduizm ve Mahatma Gandi hak-
k›nda genifl bilgi verilmektedir. Gandi’nin, farkl› düflünce ve inançlardan
oluflan Hindistan toplumunu bir eritme potas›nda tek bir millet yapma
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gayretini anlatan yazar, fliddetsiz tepki (Ahimsa) hareketi üzerinde de du-
rarak Gandi’nin bu yöndeki fikirlerini k›saca özetlemifltir. Do¤rusu Gan-
di de Halide Edib’in konferanslar›yla yak›ndan ilgilenmifl ve hatta 19
Ocak 1935’te bu konferanslarla ilgili bir konuflma yapm›flt›r (Yorulmaz
1988:68).

Daha sonra Sosyalist lider Jawaharlal Nehru’yu Gandi ile mukayese eden
yazar, Nehru’nun merkeziyetçi fikirlere sahip oldu¤unu ve Hindistan’da
sosyalist bir sistem uygulamak istedi¤ini belirtir. 

Halide Edib’in ele ald›¤› en önemli konulardan biri de ‹slam’›n bu eritme
potas›ndaki durumudur. Esasen Hindistan’›n bu en kritik döneminde Dr.
Ensarî, Hakim Ajmal vb. gibi çok say›da müslüman ayd›n›n varl›¤› büyük
bir flans olmufltur. Bu ayd›nlar›n Aligarh Muslim Üniversitesi gibi e¤itim
kurumlar› vas›tas›yla Hindistan’da genifl bir millî e¤itim seferberli¤i bafl-
latmalar›, ba¤›ms›zl›¤a giden yolda önemli katk›lar sa¤lam›flt›r. Halide
Edib, sonradan baz› fikir ayr›l›klar›n›n olufltu¤u bu üniversiteyi anlat›r-
ken, Dr. Zakir Hüseyin’in modern fikirler tafl›yan bir ayd›n oldu¤unu
özellikle vurgular ve burada dinî ve ahlâkî e¤itimin yan›s›ra, millî duygu
ve düflüncelerin de (sözgelimi Urdu diliyle e¤itim yap›lmas›) ö¤retildi¤i-
ni belirtir. 

Halide Edib, Hindistan’daki hilâfet konusunu farkl› bir bak›fl aç›s›yla de-
¤erlendirir. O’na göre hilâfet, Hindistan müslümanlar› için sembolik bir
de¤erden ziyade siyasî ve sosyal bir güç niteli¤i tafl›maktad›r. Nitekim Dr.
Ensarî, Halide Edib’in Conflict of East and West adl› eserin (Jamia Mil-
lia ‹slamia Press, Delhi) bask›s›na yazd›¤› önsözde bunu flöyle izâh eder:
“Pan-‹slamizmin, Hindistan d›fl›ndaki müslümanlar taraf›ndan anlafl›lma-
s› biraz zordur. Bu düflünce duygusall›kla veya siyaseten ortaya at›lm›fl bir
fley de¤il, aksine Hindistan müslümanlar› için kutsal ve yüce bir sevdâ
olarak kabul edilmektedir” (Edib 2002:215).

Ensarî’nin bu düflüncelerini, Hindistan ba¤›ms›zl›k mücadelesinde Hilâfet
kurumunun gücünü hesaba katarak de¤erlendirmek gerekiyor. Zira müs-
lümanlar ve hindular, hilâfeti ba¤›ms›zl›k mücadelesinin temel tafl› olarak
kabul etmifllerdir. Nitekim 1920-24 y›llar› aras›nda her iki toplum bu an-
lay›fl çerçevesinde birlikte hareket etmifltir. Özellikle yeni nesil için hilâ-
fet art›k dinî bir sembol olmaktan çok, Hindistan’›n birli¤ini simgeleyen
bir anlam kazanm›flt›r (Edib 2002: 214). Mahatma Gandi de ayn› anlay›fl-
la hareket ederek Hindistan’›n ba¤›ms›zl›k mücadelesinde ortak bir güç
oluflturulmas›n› savunmufltur. Halide Edib, eserinde hilâfet konusunun
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farkl› bir yönüne de dikkat çekmektedir. Yazara göre, hilâfet düflüncesi,
bir yandan müslümanlar›n ve hindular›n ortak hareket noktas› olurken, di-
¤er yandan dinî bir hüvviyet tafl›d›¤› için her iki toplumun bölünmesine de
sebep teflkil etmektedir. Bu bak›mdan yazar, “anavatan” kavram›n›n daha
birlefltirici bir nitelik tafl›d›¤›na inanmaktad›r. 

Bu dönemde Gandi gibi “fliddetsizlik” ilkesini destekleyen bir baflka lider
de Abdulgaffar Han’d›r. Ancak Abdulgaffar, sosyalizmi savunarak bunun
‹slamiyetle uyumlu oldu¤unu iddia etmekteydi. 

Halide Edib, Hindistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanaca¤›na inanmakla bera-
ber, o dönemde hemen herkesin tart›flt›¤› bir Hindistan m› yoksa iki fark-
l› devletten oluflan bölünmüfl Hindistan m› fikirlerini de de¤erlendirir.
1906’da kurucular› aras›nda A¤a Han’›n da bulundu¤u Müslüman Cemi-
yeti (The Muslim League) ile ço¤unlu¤unu hintlilerin teflkil etti¤i Indian
National Congress (Hindistan Kongre Partisi) aras›nda iyi iliflkiler geliflti-
rilmifl ve bu durum 1922 y›l›na kadar devam etmifltir. (Edib, 2002: 233)
Ancak 1922’de cemiyette bafllayan milliyetçilik ak›m›, her iki taraftaki
birlikte hareket etme düflüncesini zedelemifltir. Halide Edib, eserinde
müslüman ayd›nlardan Rahmet Ali’nin müslümanlar›n farkl› bir ülke ola-
rak Hindistan’dan ayr›lma gerekçelerini özetler. Yazar›n bu konu hakk›n-
da fazla yorum yapmamas› dikkat çekicidir. Zira o, bafl›ndan beri Hindis-
tan’›n birli¤i ve müslümanlarla hindular›n ortak bir gaye etraf›nda gelece-
¤in Hindistan›n› infla etmede birlikte hareket etmelerini savunmaktad›r.
‹ngilizlerin bu ülkeyi ekonomik ç›karlar› için iflgal etti¤ini ifade eden ya-
zar, önemli bir noktaya da iflaret eder: “Ticaret, asker ve nihayet hükümet
olarak Hindistan’a yerleflen ‹ngilizler, esasen müslüman-hindu yak›nlafl-
mas›n› istemiyorlard› ve her f›rsatta bu iki grubun birbirlerinden farkl›l›-
¤›n› vurguluyorlard›” (Edib 2002: 245). Ancak yazar›n da belirtti¤i gibi,
yüzbin kifliyle üçyüz elli milyon hintliyi yöneten ‹ngilizlerin tav›rlar› da
gelece¤in belirlenmesinde önemli idi. 

Halide Edib’in Hindistan’da verdi¤i konferanslar, Hint bas›n›nda büyük
bir ilgiyle karfl›lanm›flt›r. 7-15 Ocak 1935 tarihleri aras›nda ç›kan baz› ha-
ber bafll›klar›, bu ilginin boyutunu da göstermektedir: “Modern Türki-
ye’nin Kurucusu”, “Demokrasi Müdafii ve Hürriyet Kahraman›”, “Türki-
ye’nin Jan D’ark’›”, “Türkiye’nin En Büyük Kad›n›”, “Bir E¤itimci, Bir
Hatip, Halk› Coflturan, Haks›zl›klara Karfl› Koyan ve Savaflan Bir Asker”,
“Türkiye’nin ‹stiklâli ‹çin Mustafa Kemal Pafla ile Yanyana Çarp›flan
Meflhur Türk Han›m› Bayan Halide Edib”, “Türk Vatanperverinin Müslü-
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man Kad›nlara Tavsiyeleri”, “Modern Türkiye’yi fiekillendiren Ünlü
Türk Han›m› Güle Güle”...vb. (Yorulmaz 1989:181). 

Hatta Bombay Chronicle gibi baz› gazeteler de yazar›n konuflmalar›n› tef-
rik halinde yay›nlam›fllard›r. Yine dönemin gazetelerinde ç›kan ilan ve ha-
berlere göre, konferanslar›n tümü için 10 veya 5 rupilik, her bir konferans
için ise 2 veya 1 rupilik biletler sat›lm›flt›r (Yorulmaz 1988:12).

Halide Edib, Hindistan’dan ayr›lmak üzere, 12 Mart 1935’te sal› günü
Delhi’den Bombay’a gelir. Victoria istasyonunda kendisini misafir ede-
cek Hâkim Fâiz ve flehrin ileri gelenleri taraf›ndan karfl›lanan yazar, bura-
da birkaç gün kal›r. Bombay’da, Hindistan’da kald›¤› süre içerisinde edin-
di¤i intibalarla ilgili konuflmalar yapan Halide Edib, 14 Mart 1935 tarihin-
de, ‹ngiltere’ye giden bir gemiyle Hindistan’dan ayr›l›r. 

Sonuç

Halide Edib’in Hindistan’da bulundu¤u dönemde, ülkenin gelece¤i konu-
sundaki görüfl ve de¤erlendirmeler, ba¤›ms›zl›¤›n efli¤indeki Hindistan’da
çok önemli bir süreci de bafllatm›flt›r. Gerek müslümanlar gerekse hindu-
lar aras›ndaki fikir ayr›l›klar›, yeni kurulacak devletin niteliklerini ve si-
yasî, kültürel yap›s›n› da flekillendirecek nitelik tafl›maktayd›. Bu dönem-
de, ba¤›ms›zl›k için henüz ciddi bir ad›m at›lmam›fl olmakla birlikte, ‹n-
gilizlere karfl› yap›lacak ba¤›ms›zl›k direniflinin karakteristik özelli¤i ya-
vafl yavafl belirmeye bafllam›flt›. Hindistanl›lar›n, hemen her yerde “gele-
cekte nas›l bir Hindistan kurulaca¤›” hususunu tart›flt›klar› bir s›rada, Ha-
lide Edib, tart›flma ve görüfllerin en s›cak zaman›nda Hindistan’a davet
edilmiflti. Bu davet, sadece bir konferans serisini mi amaçl›yordu, yoksa
yazar›n bundan baflka gaye ve görevleri de var m›yd›? Aligarh Muslim
Üniversitesi ö¤rencilerinin 1935 y›l›nda yazar› karfl›larken kendisine tak-
dim ettikleri 54 m›sral›k uzun fliir, Halide Edib’in bu ülke ayd›nlar› tara-
f›ndan önemli bir sembol flahsiyet olarak kabullendi¤ini gösteriyor: 

“Ey Halide sen Türkmen Cennetinin bahar›s›n,
Senin aln›n hürriyet nurunu yans›t›r.
Senin yüzün o masum Meryem’in bak›fl›n› cezbeder.
Kiflili¤inin ›fl›¤›na melekler imrenir.
Güller ac›l› ve bülbülün kalbi de k›skançl›ktan dolay› k›r›lm›fl,
Senin sözlerin Kevser ve Tesnim canl›l›¤› getirir.”
(Edib 2002: XXIV)
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Yazar›n Kalküta’daki Carmichael Hostel Union’u ziyareti vesilesiyle ya-
y›nlanan beyannamede de “hürriyet kahraman›” ve “ba¤›ms›zl›k sembo-
lü” ve Asya kad›nlar›n›n lideri” olarak vas›flanmas› dikkat çekicidir (En-
ginün 2000:583). Bu beyannamede, Halide Edib’in reformist ve e¤itici
yönü övülerek kad›nlar›n fluurlanmas›ndaki rolü de anlat›l›r. Bu geziler s›-
rada, Kazi Nazru’l-‹slâm adl› flairin, Müslüman kad›nlar hakk›nda yazd›-
¤› bir fliirde, flöyle bir m›sra dikkat çekmektedir: 

“Bu kad›nlar›n prangalar›n› çözün, bin Halide Han›m yetiflecektir!” (En-
ginün 2000:590).

Halide Edib’in Hindistan’daki konuflmalar› Hintli ayd›nlar ve ö¤renciler
taraf›ndan büyük bir ilgiyle takip edilmifltir. Sözgelimi, yazar›n Kalkü-
ta’da yapt›¤› konuflmay› “yedi binden fazla ö¤renci” izlemifltir. Onun
Haydarabat’ta verdi¤i konferansa da “befl bin kifli” (Yorulmaz 1988:25-
26) kat›lm›flt›r. 

Halide Edib’in, Hindistan’› ziyaret etti¤i dönemin flartlar› ve buradaki ko-
nuflmalar›nda ifade etti¤i siyasî mesajlara bak›l›rsa O’nun, Hindistan’›n
birli¤i ve farkl› milletlerden, dinlerden oluflan bir “anavatan” görüflünü sa-
vunmak ve hilâfet kurumunun Hindistan’›n birli¤ine vas›ta olmak üzere
alg›lanmas›n› anlatmak için buraya özellikle davet edildi¤i anlafl›lmakta-
d›r. Nitekim eserinin sonunda Jane Adams’›n “kendi bafl›na giden kimse
birfley kazanamaz, e¤er bir yerlere gideceksek, hep birlikte gitmeliyiz” sö-
zündeki birlikte hareket etme düflüncesi, yazar›n konferanslar›nda ve ikili
temaslar›nda sürekli dile getirdi¤i bir anlay›fl› da özetlemektedir. Eldeki
bilgi ve belgeler, Halide Edib’in Hindistan’a davetinde, buradaki Müslü-
manlara moral vermek ve ileride oluflabilecek yeni bir yönetimde Müslü-
manlar›n Hindularla bir arada yaflayabilecekleri ve yönetime eflit seviye-
de kat›labilecekleri bir anlay›fl› telkin etmek amac›n›n ön planda oldu¤u-
nu göstermektedir. Ancak Halide Edib’in Hindistan’› kritik bir tarihî sü-
reç arefesinde ziyaretinde baflka sebepler ve saîkler de olabilir. 

Halide Edib’in Hindistan’daki konferanslar› hayli akisler uyand›rd›¤› gi-
bi, kendisine dostlar da kazand›rm›flt›r. Daha önce de bahsedildi¤i gibi,
Halide Edib, uzun zaman Hintli dostlar›yla mektuplaflm›flt›r. Yazar›n, ço-
¤u henüz elde edilemeyen mektuplar›, Tan ve Akflam gazetelerine yazd›-
¤› Hindistan ve Gandi ile ilgili yaz›lar› ve Hindistan bas›n›n›n konuyla il-
gili haber ve de¤erlendirmeleri, Halide Edib’in Hindistan’daki faaliyetle-
ri konusunda siyasî tarih araflt›rmalar›nda kullan›labilecek oldukça genifl
bir malzeme teflkil etmektedir.
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Halide Edib Ad›var’s Work Named “Inside India” and
Her Travel to India 

Assoc. Prof. Dr. Ali Fuat B‹LKAN*

Abstract: Halide Edib, one of the most famous novelists in the
20th century Turkish Literature, has many books and artic-
les. When she went to India for a conference series in 1935,
she recorded her observations about Indian Muslims and In-
dian culture. These notes and diary were published in 1937
under the title of Inside India. Unfortunately, in Turkey neit-
her this book nor this period of the athor’s life are widely
known. Inside India is a valuable work in terms of understan-
ding this period of the author as well as the social and politi-
cal atmosphere of India. 

Key Words: Halide Edib, India, Caliphate, Indian Muslims
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Произведение Халиде Эдип Адывара Под Названием 
«Inside India» и Посещение  Индии 

 
Али Фуат БИЛЬКАН*, д.н., доцент 

 
Резюме: Халиде Эдиб Адывар (1884-1964) известна в 
турецкой литературе своими романами, а также игравшей 
ролью в идейной жизни того периода. Писательница, которая 
была приглашена в 1935 году в Дели для выступлений на 
конференциях, собрала свои наблюдения и размышления на 
различные темы в произведении под названием «Изнутри 
Индии». В произведении были изложены расхождение 
Индусов-мусульман, которое являлось критической темой 
того периода, социально-политические темы, а также 
наблюдения писательницы об этой стране. Хадибе Эдиб 
объездила многие города Индии, где  выступала на 
конференциях. Однако, еще не издан сборник этих 
выступлений на турецком языке в виде книги. Ее 
произведение «Изнутри Индии» имеет важное значение с 
точки зрения ее деятельности вне Турции, а также в 
отношении политической и социальной истории того периода.  
 
Ключевые слова: Халиде Эдип, Индия, Халифат, 
Мусульманы Индии 
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