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Geniş bir coğrafya üzerinde yer alan 
Hindistan, küresel ticaretin gerçekleştiği 
önemli su yollarına komşu olması, son 
dönemde yükselen güç yapıları arasında 
zikredilmesi, tarihî olarak hem birlikte 
yapıcılık hem de rekabet hâlinde olduğu 
Çin’in varlığı karşısında Batı’nın potansi-
yel ittifak gücünü oluşturması gibi özel-
likleriyle günümüz siyasi ve ekonomik 
gelişmeleri çerçevesinde dikkat çeken 
bir ülkedir. 

Bu dış faktörlerin yanı sıra Hindistan, 
bir kıta boyutuna ulaşan coğrafi geniş-
liği ile çok dilli, çok kültürlü, çok dinli 
bir yapıya da ev sahipliği yapmaktadır 
ancak bu çoklu karakteristiğin avantajları 
kadar dezavantajları da bulunmaktadır. 
Farklı etnik ve dinî yapıların bir arada 
var olabilmesinin örneği olarak öne çı-
kan bu özellikler, dönem dönem yaşanan 
çatışmalarla ulusal ve küresel düzeyde 
sorunların gündeme gelmesine sebep 
olmaktadır.

Yukarıda dikkat çekilen özellikleriyle 
hem ulusal ve bölgesel hem de küresel 
oluşumlarda aktif rol oynayabilecek nite-
liklere sahip olan Hindistan, bağımsızlık 
sonrası benimsediği tarafsızlık (non-a-
lignment) politikası nedeniyle -bazı aksi 
iddialara rağmen- görece içe kapalı bir 
siyasi yapılanma içine girmiştir. Soğuk 
Savaş döneminin çatışmacı ortamına 
doğrudan müdahil olmaması sebebiy-
le bu yaklaşım ülkenin sosyoekonomik 
problemlerinin çözümü için bir avantaj 
olarak kabul edilse bile bugün gelinen 
noktada Hindistan’ın sahip olduğu po-

GİRİŞ

Hindistan, bir kıta boyutuna ulaşan coğrafi 
genişliği ile çok dilli, çok kültürlü, çok dinli 
bir yapıya ev sahipliği yapmaktadır ancak bu 
çoklu karakteristiğin avantajları kadar de-
zavantajları da bulunmaktadır. Farklı etnik 
ve dinî yapıların bir arada var olabilmesinin 
örneği olarak öne çıkan bu özellikler, dönem 
dönem yaşanan çatışmalarla ulusal ve küre-
sel düzeyde sorunların gündeme gelmesine 
sebep olmaktadır.
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tansiyeli yeterince ortaya koyabildiğini 
söylemek oldukça güçtür.

Sömürge dönemi şartlarının bir uzan-
tısı olarak ülkenin kuzeybatı sınırlarını 
oluşturan Keşmir bölgesi ve Pakistan ile 
yaşanan sorunların kronikleşmesinde, 
dış aktörlerin etkisi kadar 20. yüzyılın 
ikinci yarısı boyunca izlenen içe kapalı 
ekonomik ve siyasi yaklaşımın da etki-
si vardır. Bağımsızlığın kazanılmasıyla 
birlikte ülkeyi 60 yıl gibi uzun bir süre 
yöneten Hindistan Kongre Partisi (Indian 
Congress Party-INC), ulus devlet inşası 
sürecinde ülkenin anayasal temelleri olan 
sekülerleşme ideolojisine dayalı politika-
lar izlemiş olsa da1 aralarında özellikle 
Müslümanların bulunduğu geniş toplum 
kesimlerine kalkınmadan gerekli payı ver-
mediği için eleştirilmektedir. Ayrıca kom-

1 Federal Anayasa’nın 15. maddesindeki, “Devletin din, ırk, kast, cinsiyet gibi unsurlar 
üzerinden vatandaşları arasında ayrımcılık yapmayacağı” yönündeki vurgu, ülkenin 
seküler temeller üzerine kurulu ulus devlet yapılaşmasını ortaya koymaktadır, bk. Th e 
Constitution of India, Part III, Fundamental Rights, Arts, 15-16, s. 7.

şu ülke Pakistan’la ilişkilerin sürdürülebi-
lir bir barış ortamında yürütülememesi, 
Keşmir sorununun Birleşmiş Milletler 
(BM) kararlarına rağmen sürüncemede 
bırakılmış olması, bugün Hindistan’ın 
on yılladır üzerinde yük olan temel si-
yasi ve toplumsal sorunları olarak öne 
çıkmaktadır. 

Küresel siyasetteki iki kutupluluğun yerini 
önce belirsizliğe, ardından da çok kutup-
luluk söylemine bıraktığı 1990’lı yılların 
başında, Hindistan da yakın çevresinden 
başlayarak yeni ve alternatif ikili ilişkiler 
peşinde olmuştur. Bu çerçevede, çeşit-
li bölgesel birliklere üyeliklerle bu yeni 
dönemi özellikle ekonomik kalkınması 
bağlamında kendi lehine çevirme çabası 
içine girmiştir. Bu yıllar aynı zamanda, 
Soğuk Savaş ortamının güçlü iktidar ya-
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pısını oluşturan Kongre Partisi’nin yeni 
döneme adapte olamadığı ve ulusal 
siyasette kan kaybettiği yıllardır. Bu 
durumun bir sonucu olarak da gelişip 
küreselleşen liberal ekonomiye karşı 
tepkisel ve alternatif söylemleri ve ta-
rihsel olarak Hindu milliyetçiliğini ön-
celeyen politikalarıyla Hindistan Halk 
Partisi’nin (Bharatiya Janata Party/
Indian People’s Party-BJP) yükselişi 
başlamıştır.

BJP’nin 1990’lardaki yükselişinde 
Müslüman ve Hindu gruplar arasında 
yaşanan dinî mekânlar ve uygulamalar-
la ilgili anlaşmazlıklar da rol oynamış-
tır. Kendini Hindu haklarının koruyu-
cusu bir parti olarak tanımlayan BJP, 

2 Partinin kökeni 1951 yılında Shyama Prasad Mookerjee tarafından kurulan Jana Sangh 
Partisi’ne dayanmaktadır. Indira Gandi tarafından olağanüstü hâlin ilan edildiği 1977 
yılında, diğer bazı siyasi hareketlerle birleşmesinin ardından Janata Partisi adını almıştır. 
1980’den bu yana da BJP adıyla siyasi yaşamına devam etmektedir, bk. “From 1980 to 
2018, this is how the BJP has risen”, 06.04.2018, https://timesofindia.indiatimes.com/in-
dia/from-1980-to-2018-this-is-how-the-bjp-has-risen/articleshow/63638579.cms

6 Nisan 1980’de kurulmuştur. Tarihsel 
olarak kökleri 1915 yılında kurulan 
Hindu Büyük Meclisi’ne (Hindu Maha 
Sabha) dayanan BJP’nin uzun dönemli 
toplumsal bir altyapısı olduğu anlaşıl-
maktadır (Haqqani, 2006: 14).2

2000’li yılların başından itibaren ulusal 
siyasette aktif rol alan ve 2014’ten bu 
yana da ülkeyi yöneten BJP, anayasal 
temelleri sarsan politikalarıyla yukarı-
da dikkat çekilen sorunların katlanarak 
artmasına sebep olmaktadır. Örneğin 
Pakistan’la ilişkiler yeniden çatışmacı 
bir ortama sürüklenme eğilimi göste-
rirken, Keşmir’in özerk yapısının kal-
dırılması, bölgedeki gerilimi bir hayli 
tırmandırmıştır. Ayrıca ülkenin çok 
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etnikli ve çok dinli yapısını değiştir-
meye yönelik “nüfus mühendisliği” 
olarak adlandırılabilecek politikalarla 
da toplumsal barış ve bu barışın dayan-
dığı anayasal temeller sarsılmaktadır.

Bugün Hindistan’da iktidarda kalma 
araçları olarak öne çıkan; genel toplum 
kesimlerinin memnun edilmesi, komşu 
ülkelerle ilişkiler, küresel İslamofobi, 
uluslararası çevrelerin demokratik-
leşmeye katkısı ve bu süreçlerin ülke 
siyasetinde nasıl karşılık bulduğu 
gibi olgular, üzerinde düşünülmesi 
gereken temel meselelerdir. Özellikle 
günümüzde, Batılı ülkelerde liberal 
ve merkez siyasi yapılanmaların yer-
lerini sağ iktidarlara bırakması ya da 
buna evrilmesi süreci, 2014 yılından 
bu yana Narendra Modi iktidarındaki 
Hindistan’da da aşırı Hindu milliyetçi-
liğiyle karşılık bulmaktadır. Bu durum 
ülke siyasetinde en azından 20. yüzyı-
lın başlarından itibaren gelişmeye baş-
layan Hindu milliyetçiliği (Hindutva) 
ortak paydasında, JDU (Janata Dal 
United), SAD (Shiromani Akali Dal-
Badal) ve bir diğer Hindu milliyetçisi 
parti olan Shiv Sena ile BJP’nin siyasi 
ittifak olarak yapılaşmasına konu ol-
maktadır (Malik 2003: 26, 27).

Bu noktada son dönemde sıkça günde-
me gelen Hindutva kavramını kısaca 
açıklamakta fayda vardır. Hindu mil-
liyetçiliği olarak bilinen bu hareket, 
Hindistan’ı Hindu medeniyetinin mer-

3 Hindu kelimesi bazı yazarlar tarafından siyasi ve dinî bağlamda değil, kültür ve medeni-
yet bağlamında ele alınmaktadır. Bu anlamda, Hindu kelimesi ülkedeki Sih, Budist, Jain, 
Müslüman, Hristiyan gibi farklı inanca mensup kişileri de kapsamaktadır, bk. Choud-
hary, 2010: 1.

kezi kabul ederken, tarihî olarak uzun 
yüzyıllar Müslümanların egemenliği 
karşısında oluşan tepkiyi ifade etmek-
tedir (Sagar 2009). 

Hindutva hareketinin özellikle Müslü-
manlara yönelik gelişmesinin iki temel 
dayanak noktası vardır. Bunlardan ilki, 
11. yüzyılda Gaznelilerle başlayan ve 
19. yüzyıl başlarına kadar Babürlüler 
(Batı’da Mughal olarak adlandırılan) ile 
devam eden Müslüman yönetimlerdir. 
İkinci dayanak noktası ise sömürgeci-
lik dönemindeki ilişkilerle ilgilidir ve 
benzeri coğrafyalarda da görüldüğü 
üzere, İngiliz sömürge yönetiminin 
azınlık grupları öne çıkartan siyasi 
ve toplumsal yapılanmasının -sözde- 
bu grupların kalkınmasını sağladığı, 
çoğunluğu oluşturan kesimlerin ise 
tamamıyla mağdur edildiği şeklindeki 
oldukça genellemeci bir yoruma da-
yanmaktadır (Mısra 2000, 3; Mill 1997, 
165; Azad 1959, 4; Haqqani 2006, 14; 
Popham 1998).3

Hindistan’ın iç ya da ulusal sorun-
ları olduğu söylenebilecek yukarıda 

Günümüzde Batılı ülkelerde liberal ve mer-
kez siyasi yapılanmaların yerlerini sağ ik-
tidarlara bırakması ya da buna evrilmesi 
süreci, 2014 yılından bu yana Narendra Modi 
iktidarındaki Hindistan’da da aşırı Hindu 
milliyetçiliğiyle karşılık bulmaktadır.
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dikkat çekilen hususların, günümüz 
küreselleşme süreçleri bağlamında, 
etkilerini komşu ülkelere ve hatta fark-
lı coğrafyalara taşıyabilecek önemde 
olduğuna şüphe yoktur. Bu sebeple 
Hindistan’ın bir süredir yaşadığı so-

runların anlaşılabilmesi ve bunların 
bölgesel ve küresel kurumların ve bir-
liklerin katkılarıyla çözülebilmesi için 
çaba gösterilmesi, hiç kuşkusuz her 
şeyden önce bu ülkenin geniş kesim-
lerinin faydasına olacak bir durumdur. 

TARİHÎ ARKA PLAN
Hindistan tarihinin sorgulaması, 
“Kimin tarihi?” sorusunu da berabe-
rinde getirmektedir. Öyle ki ülkenin 
çok etnikli çok dinli toplumsal yapısı, 
aynı zamanda bu yapıların her birinin 
kendine özgü bir tarihî ve geleneksel 
boyutu olduğunu ortaya koymaktadır. 
Ayrıca Hindistan olarak isimlendirilen 
bu topraklarda, tarih boyunca diğer 
coğrafyalarda da tanık olunduğu üzere 
nehirler ve limanlar çevresindeki kasa-
ba ve şehirlerde çeşitli toplumsal örgüt-
lenmeler oluştuğu da görülmektedir. 

Gerek coğrafyanın büyüklüğü gerekse 
siyasi yönetimlerin bu denli geniş alanları 
uzun erimli bir egemenlik altına alama-
maları, bölge tarihini oluşturan en önemli 
özelliklerden biridir. Bu bağlamda, bütün 
alt kıtada egemenlik kuran siyasi yapılar-
dan ziyade, bilhassa ülkenin doğu-batı 
sahil şeritleri ile kuzey-doğu ve kuzey-batı 
gibi İran-Arap, Çin-Orta Asya bağlantıla-
rına konu olan bölgelerde hüküm süren 
devlet yapılarına rastlanmaktadır. 

Hint alt kıtası ve özellikle bugünkü 
Hindistan’da siyasi bir birliktelikten ta-



ASYA 65

rihin sadece sınırlı dönemlerinde bah-
setmek mümkündür. “Pan-Hindistan” 
vizyonu olarak da adlandırılabilecek 
bu dönemler; MÖ 3. yüzyılda Asoka 
Krallığı, 4 ve 5. yüzyılların başlarında 
Gupta Devleti ve 16. yüzyılda Babür 
Devleti’nin önemli hükümdarı Akbar 
dönemidir (1556-1605) (Pantham 
2015: 427).4

Batı düşüncesine göre Hindistan adı 
Avrupa topraklarında her ne kadar ilk 
defa Büyük İskender vasıtasıyla duyul-
muş olsa da Avrupa’nın bu bölgeyle irti-
batı 10 ve 15. yüzyıllar arasında artmaya 
başlamıştır. Bu bağlamda, “Doğu’nun 
zenginlikleri” düşüncesiyle tanımlanan 
her ne varsa bunun en azından bir bölü-
münün Hindistan’a atıfla dile getirildiği 
de bir gerçektir (Danvers 1986: xviii).

Öte yandan İslamiyet’in bölgede ya-
yılması, fetihler sürecinden ziyade 
İslam öncesi dönemdeki ilişkilerin 
doğal uzantısı olarak ortaya çıkmıştır. 
Örneğin, kitlesel göç ve ticaret yolları 
üzerindeki kuzey bölgeleriyle batı ve 
güney sahil şeritleri boyunca oluşan 
ticaret liman şehirleri etrafında önemli 
etkileşimler söz konusu olmuştur.

Özellikle Hindistan sahilleriyle Arap 
Yarımadası arasındaki ticari ilişkilerin 

4 Bazı yazarlar söz konusu birlik dönemlerini dörde ayırmaktadır: MÖ 3. yüzyıl Aso-
ka dönemi, 14. yüzyıl Kalaç ve Tuğluk hanedanlıkları dönemi, 17. yüzyıl Gürkaniler 
(Timuroğulları) dönemi ve 19. yüzyıl İngilizler dönemi, bk. Bayur, 1943: 26.

oluşturduğu yapı, İslamiyet’in Arap 
Yarımadası’nda gelişmesine paralel 
olarak, var olan ilişkilerin sürdürüle-
bilirliğine işaret etmektedir. Bölgede 
İslamlaşma sürecinin bu şekilde iler-
leme kaydetmesi bir sürpriz olmayıp 
tarihî devamlılığa işaret etmektedir. 
Bu çerçevede, Müslüman tüccarlara 
zamanla tebliğcilerin ve ilerleyen yüz-
yıllarda da sufilerin eklenmesiyle bölge 
topluluklarının İslamiyet’le erken dö-
nemde tanışması söz konusu olmuştur 
(Anas 2020, 117).

İslamiyet’in gelişim sürecinde -erken 
dönemlerde-, Arap ve kısmen Farsi 
temelli yapılanmalar, Orta Asya’ya açı-
lan bölgelerdeki çeşitli Türk unsurların 
Müslümanlaşmasıyla bu toplulukların 
kuzeybatıda verimli araziler üzerinden 
Hindistan topraklarına nüfuzlarını ola-
naklı kılmıştır. Böylece kuzeyden gelen 
Fars-Arap-Türk-Afgan unsurların yapı-
laştırıcı kuvvetleri, bölgede yeni bir yerle-
şik toplum meydana getirmiştir. Katıksız 
Türk unsurlarından ziyade Fars ve Afgan 
unsurlarıyla birleşik bir dış gücün Hint 
yerli unsurlarıyla yakınlaşması ve karşı-
lıklı etkileşimiyle de bölgede uzun erimli 
yapılanmalar ortaya çıkmıştır. 

Bu süreçte, çeşitli devletlerin oluşumu-
na ve Hindistan topraklarında yeni bir 

“Doğu’nun zenginlikleri” düşüncesiyle tanımlanan her ne varsa bunun en azın-
dan bir bölümünün Hindistan’a atıfla dile getirildiği bir gerçektir.
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tarihî evrenin başlangıcına tanık olun-
maktadır. Türkçe dillerinden özellikle 
Çağataycanın başat dil olarak öne çık-
ması, İslamiyet’in ehli-sünnet ve’l cema-
at düşüncesinin hâkim oluşu, kültürler 
arası yapıların inişli çıkışlı süreçlerdeki 
etkileşimi, bölgede yeni bir medeniyetin 
neşet ettiğine işaret etmektedir.

Gazneli Mahmud’un önderliğinde 11. 
yüzyıl başlarından itibaren ortaya çı-
kan bu siyasi süreç, Guri ve ardından 
Tuğluk yönetimindeki Delhi Devleti ile 
16. yüzyılın ilk yarısında Timur’un so-
yundan gelen ve kurucusunun adından 
ötürü Babürlüler olarak bilinen Türk 
unsurlarıyla 19. yüzyıl ortalarına kadara 
devam etmiştir (Dale 2018: 9, 10, 12; Lal 
2005: 69).5

Alt kıtada 11. yüzyılda ortaya çıkan yöne-
tim biçimlerinin bölgedeki toplumların 
kültürel ve dinî medeniyet çerçevesinde 
gelişmelerine katkısı olduğuna şüphe 
yoktur. Bu noktada özellikle ekonomik 
alandaki gelişmişliğiyle Babürlülerin 
Osmanlı Devleti’nden daha ileri bir se-
viyede olduğunu söylemek abartı olmaya-
caktır. Birbirini takip eden bu yönetimler 
döneminde, bölgede 800 yılı aşkın bir süre 
boyunca devam eden siyasi ve teritoryal 
bir egemenlik söz konusu olmuştur (Anas 
2020: 118).

Uzun dönemli siyasi yapılanmalarda ha-
nedanlıklar değişse de sosyokültürel bir 
devamlılık söz konusu olduğundan, bu 

5 Babürlüler olarak bilinmektedir. Gerçek ismi Zahîred-din Muhammed Babür olan Babür 
Şah tarafından kurulmuştur. Şahın kendisi ve çevresindekiler, gerçek ismi yerine, kadim 
Türk adlarından ve aynı zamanda bir totemle bağlantılı olan Babür unvanını kullanmayı 
tercih etmiştir (Arat, 1970:13; Bıyıktay, 1989: 9-10).

süreçte bölgede özellikle şehir, mima-
ri, edebiyat, dinî kültür, ticari yaşam ve 
ekonomi gibi alanlarda kayda değer bir 
birikim oluşmuştur (Macun 1990: 348; 
Togan 1960: 421). 

Bölgede hâkim olan Müslüman devlet-
lerle geniş Hindu toplumu arasındaki 
ilişkilerin devamlılığının hem dinî yapı 
ve anlayışla hem de siyasi ve ekonomik çı-
karlarla beslenerek sağlandığını söylemek 
gerekir. Bu noktada, iki dinî yapı arasında 
örneğin, İslamiyet’in tebliğci niteliğiyle 
Hinduizm’in komünal özelliği arasında-
ki farklılaşma, Müslüman yönetimin ve 
kitlelerin etkinliğini ortaya koymaktadır.

Bölgede tarih boyunca hüküm sürmüş 
olan “Türk” unsurunun Selçuklu ve 
Osmanlı Türk unsurlarına mütekabili-
yetten ziyade, farklılık arz ettiğini de be-
lirtmek gerekmektedir. Örneğin Irak’ın, 
Suriye’nin, Anadolu’nun ve Balkanlar’ın 
Türkleşmesi ile Hindistan’ın Türkleşmesi 
arasında önemli farklar vardır; dolayısıy-
la bu ve benzeri hususlar çerçevesinde, 
Hint alt kıtasında devletler kuran ve ha-
nedanlıkları uzun dönemli olarak devam 
eden Türk soylu yapıların Türklükleri 
meselesi de dikkatle incelenmesi gereken 
bir konudur. Bu bağlamda, Köymen’in 
ileri sürdüğü üzere (2018: 179), “Hint 
bölgesinde devletler kuran Türkler, tarihî 
ve medeni rollerini oynadıktan sonra, 
hâkim oldukları geniş halk kitleleri 
arasında eriyip gitmişlerdir.” yaklaşımı 
üzerinde durulmalıdır. Öyle ki, bugünkü 
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Hindistan topraklarının görece az bir 
bölümünde, kuzeybatı/kuzey/kuzey-
doğu denilebilecek kesimlerinde, Türk 
unsurların varlığına tanık olunurken, 
bu yapılar arasında geçmişle bugün ara-

sında tarihî ve siyasi bir devamlılığın 
olup olmadığı ve bugünkü Hindistan 
şartlarında bunu ne denli ortaya koya-
bildikleri de ayrıca incelenmesi gereken 
bir konudur.

Avrupa Sömürgeciliği
Avrupa’da 15. yüzyılın ikinci yarısıyla 
birlikte, denizcilik başta olmak üzere 
çeşitli alanlarda giderek artan faaliyet-
ler, yüzyılın sonunda meyvesini ver-
miş ve Portekizliler, Batı Hindistan 
sahillerinde, dönemin kozmopolit 
liman şehri Kaliküt’a varmıştır. Bu, 
hem Doğu hem de Batı için önemli bir 
dönüm noktası olmuştur (Stein 1982: 
18; Morley 1949: 147, 150). 

Katolik Portekiz Krallığı temsilcileri, 
10-15 yıl gibi kısa bir sürede, bölgedeki 
belli başlı liman şehirlerinde egemen-
lik tesis ettiklerinde, bu topraklarda 
Malay Takımadaları, Arap Yarımadası 
ve Doğu Afrika’dan gelen tüccarların 
bir arada sürdürdükleri, kozmopolit 
olarak adlandırılabilecek ticari ve eko-
nomik bir düzene tanık olmuşlardır 
(Sousa 1695: 42, 44).

Portekizlilerden sömürgecilik sürecini 
devralan İngilizler ise, Hindistan’da 
kendilerinden önce var olan ticari iliş-
kileri devam ettirmek yerine, bunları 
yeniden yapılandırma yoluna gitmiştir. 
1750’lerde kapitalizmin gelişmesine 
paralel şekilde, İgilizlerin Avrupa ile 
Hindistan arasındaki mevcut ticaret 
dışında farklı bir ticaret yapılaşması 
olarak Hindistan ve Çin arasında kur-
dukları bağı sağlamlaştırması; idari, as-

kerî ve kültürel anlamda yeni bir evreye 
girilmesine yol açmıştır. İngilizlerin bu 
sürece hem doğrudan hem de dolaylı 
müdahaleleri, Müslüman tüccarların 
özellikle de önemli ticaret liman şehir-
leri olarak dikkat çeken Surat, Kalikut, 
Masulipatam gibi bölgelerdeki varlığını 
olumsuz etkilemiştir. Özetle 18. yüzyıl-
da yaşanan bu gelişmeler, söz konusu 
coğrafyada Müslümanların yönetim-
den tedrici olarak uzaklaşmaları ve 

Cihangir Sah,
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ticari yaşamdaki etkinliklerinin azal-
ması anlamına gelmiştir (Das Guspat 
2000: 397).

İngilizlerin dönemin Babür hükümdarı 
Cihangir’den 1765 yılından itibaren 
Bengal bölgesinde vergi toplama im-
tiyazı elde etmelerini, sömürge hâ-
kimiyetinin başlangıcı kabul etmek 
mümkündür (Pantham 2015: 435). 
Temel bir gelişme olarak Plassey Savaşı 
İngiltere’nin bölgedeki sömürge döne-
minin başlangıcı için dönüm noktası 
olarak gösterilse de aslında İngilizlerin 
yerli elitle paylaştıkları bu siyasi meş-
ruiyet, zamanla bölgede yerleşmelerini 
kolaylaştırmıştır (Brecher 1964: 8). 
Dolayısıyla İngilizlerin siyasi ve ticari 

alanlarda bölgesel ve küresel yükse-
lişinin yaşandığı 17 ve 18. yüzyıllar, 
Hindistan topraklarında egemen olan 
Babür yönetiminin çöküşüne sahne 
olmuştur (Stein 2005: 63). 

İngilizlerin Hindistan gibi geniş bir 
coğrafyadaki sömürge yönetimi, ticari 
sömürgeleştirme ile başlamış ve biri-
kimsel olarak genişleyip siyasi bir güce 
evrilmiştir. Dönemin çeşitli prenslik-
leriyle yapılan ticari anlaşmalar siyasi 
yapılaşmanın önünü açarken, yerel 
yönetimler siyasi anlamda araçsallaş-
tırılarak İngilizler için çalışan birimle-
re dönüştürülmüştür. Bu süreç, adına 
“dolaylı yönetim” denilen yapının oluş-
masına sebep olmuştur. Söz konusu 
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ticari anlaşmaların neredeyse hepsinin 
en önemli maddelerinden biri, “üçün-
cü tarafla hiçbir şekilde anlaşma yapıl-
maması” maddesidir. Sadece ticari ola-
rak değil, siyasi olarak da geçerli olan 
bu madde, sömürgeciliğin nasıl bir 
iletişim ve etkileşim oluşturduğunun 
kavranması bakımından anlamlıdır. 
Prenslikler bölgenin zenginliklerini 
İngilizlere taşıyan birer araca dönü-
şürken, İngilizlerin ticareti yönetmesi 
ve bunu yeri geldiğinde sınırlı ancak 
etkin bir askerî varlıkla desteklemesi, 
prenslikler içindeki güç mücadeleleri-
nin İngilizler lehine işlevselleşmesine 
imkân sağlamıştır. 

İngilizlerin hem ticaret hem de güven-
lik ve savunma konularında sağladığı 
destek, prensliklerin özerk yapılar ola-
rak varlıklarını sürdürmelerine olanak 
tanırken, prenslikler de siyasi varlık-
larıyla İngilizlerin Avrupa, Çin ve bu 
iki coğrafya arasında önemli bir bölge 
olan Malay Takımadaları dünyasıyla 
olan ticari süreçlerini beslemişlerdir. 

Burada belirtilmesi gereken konulardan 
biri de söz konusu süreçte yapılan ticari 
anlaşmaların bölgedeki tarım sektörünü 
dönüştürücü ve yeniden yapılaştırıcı 
rolüdür. Dönemin bölgesel ve küresel 
ihtiyaçları veya bu ihtiyaçların tekrar-
dan belirlenmesindeki İngilizlerin rolü, 
tarım arazilerinin farklılaşan ekonomik 
çıkarlara hizmet etmesi sonucunu getir-
miştir. Bu durum, hiç şüphe yok ki, adı-
na “ticaret tekeli” denilen olgunun yer-
leşmesi ve siyasi hegemonyanın tesisiyle 
birlikte, tarım arazilerinin kullanımına 
yönelik reformlardan ürünlerin fiyat-
landırılmasına kadar çeşitli süreçlerin 
yönetimini gündeme getirmiştir. Tüm 
bunlar, Müslüman veya Hindu olsun 
sınırlı toplum kesimlerinin yararına yo-
rumlanabilecek gelişmeler olarak değer-
lendirilse de gerçekte bütün ekonomik 
ve siyasi kazanımların İngilizler lehine 
olmasını sağlayan gelişmelerdir (Habib 
2002, 296; Malik 2012, 23; Sutton 2009, 
4; Bose; Jalal 2011, 56-57).

Kongre ve Hilafet Hareketleri
1885 yılında kurulan Hindistan Kongre 
Hareketi (Brecher 1964: 22; Malik 2003: 
27), İngiliz sömürge yönetiminden eği-
tim, istihdam gibi alanlarda yerli halk-

lara daha çok hak verilmesi talebiyle 
ortaya çıkmıştır. Hareket, hem Hindu 
kökenli Hintlilerin hem de Müslüman 
Hintlilerin topraklarındaki sömürge-

İngilizlerin Hindistan gibi geniş bir coğrafyadaki sömürge yönetimi, ticari 
sömürgeleştirme ile başlamış ve birikimsel olarak genişleyip siyasi bir güce 
evrilmiştir. 
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ci güce karşı, Hindistan milliyetçiliği 
çerçevesinde ortak bir hedef doğrul-
tusunda hareket etme iradesini ortaya 
koymuştur.

İngilizler karşısında ortak çıkarlar ek-
seninde Müslüman unsurlarla birlikte 
hareket edilmesi ve sömürge yöneti-
miyle hiçbir şekilde iş birliğine gidil-
memesi politikasını hayata geçiren 
isim Mahatma Gandi olmuştur. Kongre 
Hareketi, 1920’lerde Gandi’nin sergi-
lediği karizmatik liderlikle kitlesel bir 
boyut kazanmıştır. Özellikle 20. yüzyılın 
başlarında Hindistan Kongre Hareketi 
ile Hindistan Hilafet Hareketi arasın-
da geniş tabanlı bir iş birliği gündeme 
gelmiş, ancak taraflar arasında güven 
ve siyasi fedakârlık konusunda yaşanan 
açmazlar nedeniyle bu iş birliğinin sür-
dürülmesi mümkün olamamıştır (Bose 
2006: 64; Nanda 1995: 182; Malik 2003: 
27; Haqqani 2006: 13) Her ne kadar de-
vamlılığı sağlanamamış olsa da bu süreç 
kuşkusuz ilişkiler açısından önemli bir 
tecrübe olmuştur.

Doğrudan İngilizlere reaksiyon ama-
cıyla ortaya çıkmasa da Osmanlı’nın 
zayıflamasına paralel olarak gelişen 
Hindistan Hilafet Hareketi, 1919’dan 
itibaren Şevket Ali, Muhammed Ali 
Cevher, Hâkim Ecmel Han ve Ebul 
Kelâm Azad liderliğinde pan-İslamcı 

bir siyasi protesto kampanyası olarak 
doğmuştur.

20. yüzyılın başında Müslümanların 
ve Hinduların Hindistan milliyetçiliği 
(Hindutva) eksenindeki yakınlaşmaları, 
1905’te Bangladeş’in Hindistan’dan ay-
rışmasıyla yara almış ve bundan sonra 
özellikle Hindu milliyetçiliğinin giderek 
kendini ortaya koyduğu yeni bir dönem 
başlamıştır. Bu gelişme, aynı zamanda 
Kongre Hareketi ile başlayan ortak mü-
cadelenin hareket içerisindeki Hindutva 
ideolojisi destekçilerinin varlığıyla istik-
rarsızlaşmasına ve zamanla yerini ay-
rışmaya bırakmasına sebep olmuştur 
(Brecher 1964: 23). Özellikle Gandi’nin 
Kongre Hareketi içindeki siyasi nüfuzu-
nun azalması ve Hindu milliyetçiliğinin 
tırmanışa geçmesi, Müslümanların ayrı 
bir toplumsal ve siyasi harekete yönel-
melerine yol açmıştır. 1940’lı yılların 
başlarında da V. D. Savarkar ve M. S. 
Golwarkar gibi bazı liderler, Hindu mil-
liyetçiliğinin temsilcisi olarak ortaya çık-
mıştır (Anas 2020: 120). 

Hindistan topraklarındaki birbirinden 
çok farklı dinî ve siyasi yapıyı bir ara-
ya getiren ve Kongre Partisi ile Hilafet 
Hareketi’ni de içine alan “Tüm Partiler 
Kongresi”, İngiliz sömürge yönetimine 
karşı ortak bir çabayı ortaya koyması 
yanı sıra bir arada yaşamanın örneği 

Kongre Hareketi içinde giderek aşırı milliyetçi Hinduların öne çıkması ve bu 
durumun Hindu-Müslüman çatışmasını körüklemesi, 1947 yılındaki Pakistan- 
Hindistan ayrışmasına giden süreci başlatmıştır. 
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olarak da önemli bir süreçtir. Ne var ki 
bu tecrübeye rağmen Müslümanlar ve 
Hindular arasındaki güven sorununun 
aşılması mümkün olamamıştır (Nanda 
1995: 182).

Kongre Hareketi içinde giderek aşırı 
milliyetçi Hinduların öne çıkması ve bu 
durumun Hindu-Müslüman çatışmasını 
körüklemesi, 1947 yılındaki Pakistan-
Hindistan ayrışmasına giden süreci 
başlatmıştır. Gandi de Müslümanları 
desteklediği yolundaki görüş nedeniyle 
1948 yılında bir Hindu tarafından öldü-
rülmüştür (Kedourie 1970: 60). 

İngiliz sömürge yönetiminin ürettiği 
Müslüman-Hindu çatışması, yerli un-
surların kendi kendilerini yöneteme-
yeceği düşüncesine dayandırıldığı için 
bu durum, bir yandan İngiliz sömürge-

ciliğine siyasi meşruiyet kazandırırken 
bir yandan da Müslüman unsurların 
siyasi yapıdaki varlıklarının zedelen-
mesine ve zamanla ortadan kalkmasına 
yol açmıştır. Bu süreci belki de en iyi 
özetleyen düşünür ve siyasetçilerden 
biri Mahatma K. Gandi’dir (1868-1948). 
Ona göre, yıkıcı niteliği ile öne çıkan 
Batı Avrupa medeniyeti, bu özelliğini 
böl-yönet yöntemiyle açıkça ortaya koy-
muştur. Müslüman-Hindu kesimlerin 
birbirleriyle barış temelli sürdürülebilir 
ilişkisinin yerini, çatışma unsurunun öne 
çıkarıldığı bir yapının alması, bağımsız-
lık süreci ve sonrasında da gözlemlen-
mektedir (Dijkink 1996, 130, 132). Bu 
nedenledir ki, günümüzde Hindistan 
toplumunda yaşanan gelişmelerin salt 
bazı Hindu grupların ülke genelinde 
siyasi egemenlik tesis etme amaçlarıyla 
açıklanması mümkün değildir. 
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Nüfus Yapısı
Hindistan, Çin’den sonra dünyadaki 
ikinci en kalabalık ülkedir. Ülke nüfu-
su genel itibarıyla kır toplumu özelliği 
göstermektedir. Hindistan’da şehirleşme 
oranı en yüksek eyaletler Maharaştra, 
Gücerat, Tamil Nadu ve Karnataka’dır 
(Visaria 2015: 65).

Dinî bağlılık açısından bakıldığında 
Hindistan toplumunun heterojen bir 
nitelikte olduğu görülmektedir. Çok dinli 
bir yapı sergilemekle birlikte, ülke nü-
fusunun neredeyse tamamına yakınını 
içene alan altı dinî yapı öne çıkmaktadır. 
Bunlar Hinduizm, İslam, Hristiyanlık, 
Sihizm, Jainizm ve Budizm’dir (Visaria 
2015: 74). 

Antropolojik olarak bölgenin kültür ve 
medeniyetinin gelişiminde Aryan ve 
Dravidian kökenli toplum yapılarıyla 
Hinduizm, İslam ve Hristiyanlık gibi üç 

büyük dinî yapı ve bunlara eklemlenen 
Budizm, Sihizm, Jainizm gibi görece 
daha sınırlı toplumlarda tanık olunan 
dinî yapılar belirleyici rol oynamıştır. 
Kadim dönemlerden bu yana “birlik” 
olgusuna Sanskritçede Bharat/a, yani 
“teritoryal bütünlük” kavramıyla meş-
ru bir nitelik kazandırılmaya çalışıl-
maktadır (Pantham 2015: 426; Mishra 
2002, xiii, 9). Bu kavramla tüm bölgenin 
Hindu geçmişine vurgu yapılmakta ve 
günümüzde Hindutva hareketi özelinde 
gündeme gelen Hindu milliyetçiliğinin 
de bu temel ilke üzerinde şekillendiği 
görülmektedir.

Ülke nüfusunun etnik ve dinî unsurlar 
çerçevesinde heterojen bir nitelik arz 
etmesi, özellikle 1960’lı yıllardan itibaren 
giderek artan bir bölgeselciliği gündeme 
getirmiştir. Bunun en temel sebebi ise, 
ülkede dağılım gösteren nüfusun dil, ta-
rih, kültür ve din gibi alanlarda kendine 
özgü karakterler sergilemesidir (Wani 
2015: 37, 38).

Nüfus yapısı içerisinde dikkat çeken 
olgu, hiç kuşku yok ki söz konusu dinî 
grupların artış oranlarıdır. Örneğin, 
1960’lı ve 1990’lı yıllarda Müslümanlar 
genel nüfus içerisinde %103, Hindular 
ise %83 oranında artış göstermiştir. Bu 
rakamlar, Müslümanların genel nüfus 
içerisindeki oranının 1960’lı yıllarda 
%10,7’den 1990’ların başında %12,1’e 
yükseldiğini ortaya koymaktadır (Visaria 
2015: 74). Bugün ise ülke nüfusunun 
%13-15’inin Müslümanlardan oluştuğu 
belirtilmektedir. Mevcut veriler ışığın-
da bakıldığında, ülke Müslümanlarının 
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%35’ten fazlasının Uttar Pradeş ve Bihar 
eyaletlerinde yaşadığı anlaşılmaktadır 
(Visaria 2015: 74). 

Söz konusu bu nüfus yapılaşması, 
Hindutva hareketinin BJP özelinde 
1990’lardan itibaren ulusal siyasette uy-
gulamaya koyduğu politikaların başlıca 
sebeplerinden biri olarak kabul edilebi-
lir. Hindistan’da bugün yaşanan siyasi 

sorunların kaynağının komşu ülkeler-
den gelen yasa dışı göçmenler olduğu, 
bu durumun ülkedeki Müslümanların 
oranını arttırdığı savunulmaktadır. Bu 
teze göre, komşu ülke Bangladeş’ten 
Batı Bengal, Assam, Tripura ve diğer 
kuzeydoğu eyaletlerine olan göçler, 
Hindistan’daki Müslümanların sayısını 
artırmıştır (Visaria 2015: 74). 

Siyasi Yapı
15 Ağustos 1947 tarihinde, Hindistan 
Cumhuriyeti adıyla bir ulus devletin 
kuruluşu, bir başka deyişle Hindistan 
ile Pakistan ayrışması yaşanmıştır. Genel 
itibarıyla sömürgeleştirilmiş topraklarda 
kurulan ulus devletlerde ortaya çıkan 
demografik yapı, sınır problemleri, eko-
nomik eşitsizlik vb. sorunlara ilaveten 
Hindistan; coğrafi büyüklük, nüfus yo-
ğunluğu, etnik ve dinî farklılaşma gibi 
kendine özgü karakteri olan ciddi so-
runlar yaşamıştır. 

Bağımsızlık sürecinin erken dönem-
lerinde, Hindistan milliyetçiliği adına 
verilen mücadele -din temelli olmaktan 
ziyade- bölgenin iki temel dinî yapısı-
nın yani Hinduizm ve İslam’a mensup 
kitlelerin sömürgeciliğe karşı ortak ça-
balarının bir ürünüdür. Bu süreçte her 
ne kadar Gandi-Nehru ikilisi öne çıkar-
tılsa da (Pantham, 2015: 426) 1930’ların 
ortalarına kadar Müslümanlar çeşitli 
organizasyonlarla bağımsızlığı ortak 
hedef kabul etmişlerdir. 

Önemli tartışmalara konu olan ve 
bugün hâlâ etkisi süren Hindistan ve 

Pakistan adıyla iki ülkenin kurulmasına 
temel teşkil eden mesele, dinî temelli ay-
rımdır. Daha 1906’dan itibaren Kongre 
Partisi içerisinde, özellikle Hindu mil-
liyetçiliğini önceleyen kesimlerin öne 
çıkmasıyla bazı ayrışmalar yaşanmış 
ve bu süreçte Müslüman Birliği (All 
India Muslim League) oluşumu hayata 
geçirilmiştir (Brecher 1964: 24). Sonraki 
dönemde, bilhassa Gandi’nin Kongre 
Hareketi içerisindeki rolünün öne çık-
masıyla da bu iki yapının Hindistan 
milliyetçiliği yönündeki çabaları yeterli 
olmamış ve özellikle 1930’lu yıllarda 
yaşanan şiddet olayları sonrasında da 
sadece ayrışma değil ayrı bir devlet 
kurma düşüncesi kaçınılmaz bir hâl 
almıştır (Desai 2000: 27).

Hindistan milliyetçiliği, iki taraf arasın-
daki görüş ayrılıklarının sömürge döne-
minde sonlandırılmasına yardımcı olsa 
da tarihî olarak Hindistan topraklarında 
Müslümanların siyasi, ekonomik ve 
demografik yapıdaki etkinliklerini za-
yıflatan bir sonuca yol açması sebebiyle 
hâlâ tartışılan bir konudur. Bağımsızlık 
sürecinde, bazı bölgelerdeki Müslüman 
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toplulukların Hindistan topraklarında 
kalma tercihinde, coğrafya ve ekonomi 
kadar, siyasi yaklaşım da etkili olmuştur. 
Ülkenin güney, güneybatı, güneydoğu 
gibi görece uzak bölgelerinde yaşayan 
Müslümanların Pakistan topraklarına 
göçlerinin mümkün olmaması gibi zor-
luklar da bu süreçte belirleyici olmuştur. 

Hindistan’ın kurucu unsurlarının belir-
lenmesinde Kongre Partisi’nin önemli 
katkıları olduğuna kuşku yoktur. Bu 
çerçevede, bağımsızlık öncesi yapıdaki 
kast sistemi, etnik ve dinî farklılıklar ve 
bunların yol açtığı çeşitli düzeylerde-
ki çatışmaların sonlandırılması adına 
farklı bir toplum yapısının tesisi için 
ihtiyaç duyulan siyasi ve toplumsal 
değişimlerin anayasaya yansıtılması 
da bu çabanın bir göstergesidir (Desai 
2000: 103). 

Hindistan ve Pakistan şeklinde gerçek-
leşen ayrışmadan sonra, Hindistan yine 
çok etnikli, çok dinli yapısını devam et-
tirmiş ve “sekülerizm”, kurulan yeni ulus   
devlet için belirleyici bir ilke olarak 
kabul edilmiştir; böylece de din-dev-
let ilişkisi birbirinden ayrılmıştır. Söz 
konusu bu ideolojik temel, ülkedeki 
çok dinli yapının birbiriyle ilişkisini 
düzenleyici bir unsur olarak benim-
senmiştir. Hindistan’ın kurucu siyasi 
elitinin ülkenin anayasal temellerinin 
belirlenmesi sürecinde sekülerizme 

yaptığı vurgu, diğer dinî unsurlar gibi 
Müslümanların da toplumsal alanda 
kendilerine yer bulabileceklerini ve 
dinî inanç ve pratiklerini rahatça uy-
gulayabileceklerini düşündürmüştür 
(Engineer 1985: 167). Her ne kadar 
kurucu unsurlar arasında Hindu ve ilin-
tili dinî-kültürel temele bağlı siyasi elit 
öne çıkmış olsa da sekülerlik olgusunun 
ülkenin toplumsal şartlarına uygun bir 
çözüm olduğu konusunda görüş birliği 
sağlanmıştır.

Kongre Partisi’nin uzun yıllar devam 
eden iktidarı boyunca, Müslümanların 
bu siyasi partiyi desteklemesinin ardın-
daki sebep de bu anlayıştır. Bununla 
birlikte, bu partiye mensup başbakan-
lara yönelik suikastların hep belirli dinî 
yapılara mensup kişilerce gerçekleştiril-
miş olması, bu durumun siyasi olarak 
tam anlamıyla sindirilememiş olduğunu 
da göstermektedir. 

Bu yapılardan biri Hindutva hareketi-
dir. Toplumsal ve kurumsal anlamda 
siyasi kökleri 20. yüzyıl başlarına ka-
dar giden ve kültürel bağlamda Hindu 
birliğini önceleyen Ulusal Gönüllüler 
Birliği (Rashtriya Swayamsevak Sangh-
RSS) yapılanmasında bulunan Hindutva 
hareketi, 1990’lardan itibaren siyasi bir 
hüviyete bürünmüştür. Ulusal siyasetteki 
varlığı 2000’li yıllarda gelişme kaydede-
rek nihayetinde iktidara taşınan hareket, 

Hindistan ve Pakistan şeklinde gerçekleşen ayrışmadan sonra, Hindistan yine 
çok etnikli, çok dinli yapısını devam ettirmiş ve “sekülerizm”, kurulan yeni ulus 
devlet için belirleyici bir ilke olarak kabul edilmiştir.
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ülkede bugün yaşanan iç gerilimlerin en 
önemli aktörlerinden biri hâline gelmiş-
tir (Malik 2003: 28-29).

Burada cevaplanması gereken soru, kast 
sistemine dayalı bir din anlayışının hâ-
kim olduğu Hinduizm’de, Hindutva ha-
reketinin hangi kastın temsilcisi olarak 
ortaya çıktığıdır. Hiç kuşku yok ki, bugün 
iktidardaki BJP, bahse konu toplum kesi-
minden güç almakta ve bu kesimin siyasi 
ve ekonomik varsıllığını öncelemektedir.

Öte yandan yaygın toplum kitlesi bağ-
lamında Hindu kökenli bir parti olarak 
tanımlanabilecek Kongre Partisi, ulus 
devlet inşası noktasında ülkenin ana-
yasal seküler temellerini savunmasıyla 
dikkat çekmektedir. Bu sebeple Muslim 
League ve Jamat-e-İslami gibi partiler 
-özellikle 1960’lı ve 1970’li yıllarda Indra 
Gandi’nin RSS karşıtı siyasi söyleminin 
de etkisiyle- hem eyalet hem de merkez 
yönetimlerinde bu partiye destek ver-
miştir (Engineer 1985: 169).

Bununla birlikte, 60 yıl boyunca ülkeyi 
yöneten Kongre Partisi’nin farklı toplum 
kesimleri arasında oluşturduğu ve için-
de dinî olgunun da yer aldığı memnu-
niyetsizliğe ve bu sebeple ortaya çıkan 
siyasi yapılaşmaya da dikkat çekmek 
gerekmektedir. Ülkenin sahip olduğu 
zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına 
rağmen Kongre Partisi iktidarlarında 
geniş toplum kesimlerinin refahını 
yükseltecek bir yapılanmanın olmama-
sı ve söz konusu yılların yolsuzluklarla 
anılması da siyasi anlamda önemli bir 
başarısızlık olarak değerlendirilmektedir 
(Morris-Jones 1963, 11; Ray 2002, 40; 
Dobbs-Higginson 1993, 179). 

Etnik köken, dil ve din gibi farklılaşma-
lar, eyaletler bazında faaliyet gösteren ye-
rel siyasi partilerin varlığına imkân tanır-
ken, Kongre Partisi de federal hükümetin 
tesisinde bu partilerle şu veya bu şekilde 
koalisyonlar kurmuştur. Merkez-çevre 
siyaset ilişkisinde iş birliği olarak anlaşı-
labilecek bu yapılanma, aynı zamanda bir 
tür çatışma unsurunun ortaya çıkmasına 
da sebep olmuştur. Yereldeki talepleri 
karşılayamayan Kongre Partisi’nin ikti-
dar yapısının giderek gerilemesi üzerine 
de 1990’lardan itibaren Hindutva adıyla 
bilinen Hindu milliyetçiliği ivme kazan-
mıştır. 1989 yılında 544 sandalyeli avam 
kamarasında sadece iki milletvekiliyle 
temsil edilen BJP, 1999’da yani 10 yıl 
sonra milletvekili sayısını 182’ye çıkar-
mıştır (Malik 2003: 27). 

Hinduizm dinini ve kültürel yapısını 
ülkenin yapıcı unsurları olarak gören 
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Hindutva hareketi, sadece Kongre 
Partisi’ni değil, Müslümanları da giz-
li-açık hedef alan bir yaklaşım sergile-
mektedir. Hareket, 2014 yılından bu yana 
federal düzeyde BJP, eyaletler düzeyinde 
de çeşitli yerel partilerin ittifakı ile ikti-

dar hedefini gerçekleştirmiş durumdadır 
(Dijkink 1996, 130).

Bugün Hindistan’da anayasadaki temel 
ilkeler üzerinden siyaset yapmayı sağla-
yacak bir ortamın olmadığı görülmek-
tedir. Ülkede belli çevreler umutlarını 
Kongre Partisi’ne bağlarken, parti kendi 
içinde aile hanedanlığı olgusunun yol 
açtığı tartışmaları aşabilmiş değildir. 
Partinin geçmişin aktörleri yerine, geniş 
toplum kesimlerini bünyesinde barındı-
ran ve anayasal teamüller çerçevesinde 
siyaset yapacak yeni nesil siyasetçilere 
ihtiyacı olduğu açıktır.

MEVCUT SİYASİ DURUM
Giriş bölümünde dikkat çekildiği 
üzere, Hindistan’da günümüz iktidar 
yapısının dayandığı Hindutva anlayışı, 
kendini siyasi taleplere göre güncelle-
mektedir. Bugün Hindistan’ın mevcut 
siyasi durumu, özellikle 1990’lardan 
itibaren gündeme gelen ve 2014 yılında 
iktidar şansını yakalayan BJP’nin po-
litikalarıyla şekillenmektedir. Kendini 
Hindu milliyetçiliğinin temsilcisi ola-
rak konumlandıran BJP, hem ülkenin 
ulusal anayasasına aykırı kararlar al-
makta hem de ülkedeki toplumsal do-
kuyu zedeleyici gelişmelerin gündeme 
taşınmasına sebep olmaktadır. 

Partinin ve bu partinin kurduğu hü-
kümetin söz konusu yaklaşımının bir 
devlet politikası hâlini gelmesi, ülkede 
bağımsızlık öncesi siyasi tartışmaların 

yeniden zemin bulmasına sebep ol-
maktadır (Anas 2020: 116). Bu durum, 
toplum tabakalarında önem arz eden 
din merkezli yapının siyasete taşınma-
sı anlamına gelirken, bir ulus devlet 
olarak Hindistan’ın Hindistanlılık 
çerçevesinde oluşan yapılaşmasına 
ve toplumsal uzlaşısının aşınmasına 
yol açmaktadır. Özetle 2014 yılından 
bu yana iktidarda olan Narendra Modi 
liderliğindeki BJP’nin sergilediği ulu-
sal politikalar, ülkenin asli unsurları 
olan Müslümanların güvenlik riski 
altında yaşamasına sebep olmaktadır. 

Hindistan’da son dönemde vuku bulan 
gelişmeleri daha iyi kavrayabilmek 
için ülkenin iki önemli siyasi parti-
sini karşılaştırmalı olarak kısaca ele 
almakta fayda vardır. 

Ulusal siyasetteki varlığı 2000’li yıllarda 
gelişme kaydederek nihayetinde iktidara 
taşınan Hindutva hareketi, ülkede bugün 
yaşanan iç gerilimlerin en önemli aktörle-
rinden biri hâline gelmiştir.
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BJP vs Kongre Partisi
Hindistan’daki mevcut siyasi yapıyı iki 
temel çerçevede değerlendirmek müm-
kündür. İlki merkezî hükümet, ikincisi 
ise eyalet yönetimleridir. Ülkenin çok 
etnikli, çok dinli ve çok dilli yapısı, 
eyaletler bazında da siyasi partilerin 
ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 
Dolayısıyla ülkede federal düzeyde 
faaliyet gösteren Kongre Partisi ve BJP 
gibi partilerin yanı sıra genel seçim-
lerde bu iki partinin ittifak güçlerini 
teşkil eden ve eyaletler bazında siyaset 
yapan değişik yerel partiler de bulun-
maktadır.

Kongre Partisi, ülkenin kurucu par-
tisi olması yanında, anayasayı belir-
leyen ve anayasadaki temel hak ve 

özgürlüklerin gerçekleştirilmesinin 
ardındaki yapı olarak da görülmek-
tedir. Cevahirlal Nehru önderliğinde 
Hindistan sosyalizminin takipçisi ka-
bul edilen Kongre Partisi, ılımlı sol ya 
da ortanın solu olarak görülmüştür. 
Bu sebeple de Müslümanların modern 
Hindistan tarihinde ittifak yaptıkları 
siyasi yapının Kongre Partisi olması 
şaşırtıcı değildir. 

RSS’nin siyasi kanadı olarak 1980’ler-
den bu yana ülkenin politik yaşamında 
var olan BJP ise, 1990’larda kamuoyun-
da kabul görmeye başlamış ve giderek 
daha etkin bir temsiliyet kazanmıştır. 
1998 yılındaki genel seçimlerde halk 
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meclisinde 182 milletvekilliği kazanan 
BJP,  çoğunluğu elde edememesi sebebiy-
le kısa süreli bir koalisyon hükümetine 
öncülük etmiştir (Malik 2003: 28). 

1999 yılındaki seçimlerde ilk defa çoğun-
luğu kaybeden Kongre Partisi, BJP’nin 
hükümeti kuramaması üzerine, koalis-
yon yapısı içerisinde yine iktidarda yer 
almıştır. 2004 yılındaki seçimlerde 145 
milletvekili çıkaran parti, 138 milletve-
kilinde kalan BJP’yi geride bırakarak 
seçimleri kazanmıştır. 2009 yılındaki se-
çimlerde de Kongre Partisi 206, BJP 116 
milletvekili çıkarmış ve hükümeti kurma 
görevi yine Kongre Partisi’ne verilmiştir. 
Ne var ki 2014 yılındaki seçimlerin ar-
dından 2019 yılı seçimlerini de kazanan 
BJP, kurduğu koalisyon hükümeti ile 
geniş Hindu kesimleri kendi etrafında 
toplamıştır (Mısra 2000: 2). 

BJP’nin ideolojik temellerini oluşturan 
Hindutva ilkeleri; kendini dışa kapayıcı, 
diğer toplumsal, siyasi ve dinî kesimlerle 
ilişkileri sınırlandırıcı özelliğiyle dikkat 
çekmektedir; dolayısıyla günümüzde 
BJP’nin Hindistan’ın toplumsal ve siyasi 
yaşamında bir tehdit olarak daha çok 
hissedilmesinin ardındaki sebep de bu-
dur. Ayrıştırıcı ve dışlayıcı politikalarını 
merkezden çepere doğru genişletme eği-
limindeki BJP’nin bütün destekçilerini 
bu kategoriye koymak elbette mümkün 
değildir, ancak siyasi çıkarlar üzerine 
inşa edilen koalisyonun, nihayetinde, 
ülkenin toplumsal yapısında etnik ve 
dinî ayrıştırıcılık özelinde oluşturulduğu 
görülmektedir. Bunun da ne denli riskli 
bir durum olduğu, ortaya konulan poli-
tikalardan anlaşılmaktadır.

Bugün gelinen noktada, on yıllar bo-
yunca ülkeyi yöneten Kongre Partisi’nin 
siyasi kabiliyetinin durağan bir yapı-
ya dönüştüğü görülmektedir. BJP’nin 
yükselişini engelleyemeyen parti, ikti-
darın önemli adaylarından biri olmayı 
sürdürse de mevcut durumda iktidar 
olma ihtimalinin giderek zayıfladığı da 
ortadadır.

Narendra Modi Yönetimi
Başbakan Narendra Modi, karizmatik 
bir aktör müdür, yoksa ülkedeki temel 
siyasi hareketlerin bir temsilcisi midir? 

Gücerat eyalet başbakanlığı dönemin-
den başlayarak bireysel siyasi tarihi ve 
bu süreçte “aşırı Hindu milliyetçi” çev-
relerle/partilerle geliştirdiği ilişkileri, 

Modi’nin bugünlerini hazırlayan aşa-
malar olmuştur. 2002 yılında, başbakan 
olarak görev yaptığı Gücerat eyaletinde, 
Müslümanları hedef alan ve 1.000’i aşkın 
kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 
saldırılarla ilgili olarak hakkında ciddi 
suçlamalar yapılmış olan Modi, ayrıca 
farklı dönemlerde de kadınlara yönelik 

Kendini Hindu milliyetçiliğinin temsilcisi ola-
rak konumlandıran BJP, hem ülkenin ulusal 
anayasasına aykırı kararlar almakta hem de 
ülkedeki toplumsal dokuyu zedeleyici gelişme-
lerin gündeme taşınmasına sebep olmaktadır.
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şiddet ve özellikle Gücerat’taki toplumsal 
kargaşa sırasında Müslüman kadınların 
maruz kaldığı muameleler sebebiyle suç-
lanmış ancak ulusal mahkeme Modi’yi 
suçsuz bulmuştur.

Bugün Hindistan, büyüyen ekonomisiyle 
küresel anlamda G-20 üyesi bir ülke-
dir, ancak bu ekonomik düzeyin Batılı 
liberal ekonomilerin aksine ülke siyasi 
yaşamında dinî-etnik azınlıklara yönelik 
dışlayıcı politikalarla birlikte var olması, 
büyük bir çelişkiye işaret etmektedir. Bu 
bağlamda BJP’nin ekonomik kalkınma-
yı ortak bir kazanım ve paylaşım alanı 
olarak görmediği, toplumun bazı kesim-
lerine karşı bir tür intikam duygusuyla 
hareket ettiği ve etnik-dinî siyaset temelli 
politikalarla rasyonel olmayan süreçlere 
yöneldiği anlaşılmaktadır.

2016’dan bu yana yaşananlara bakıl-
dığında, BJP’nin 21. yüzyıl gelişmeleri 
çerçevesinde bir siyasi hareket olmayı 
tercih etmediği, aksine kendini bağım-
sızlık öncesi dönemin şartlarıyla ortaya 
koymaya çalışan dar bir politik zihniyeti 
temsil ettiği görülmektedir. 

Bu noktada, özellikle Ulusal Vatandaşlık 
Kaydı (National Register of Citizens-
NRC) ve Vatandaşlık Yasası Düzenlemesi 
(Citizenship Amendment Act-CAA) gibi 
2015 yılından itibaren hazırlıkları yapı-
lan ve 2019 yılında uygulamaya konulan 
yasal düzenlemelerle öncelikle Assam 
eyaletindeki Müslümanların hedef alın-
dığı anlaşılmaktadır. Benzer saiklerle 
2019 yılı Ağustos ayında alınan bir ka-
rarla Keşmir Özerk Yönetim Bölgesi’nin 
özerklik statüsü de kaldırılmıştır.

Birbirinden bağımsız ele alınamaya-
cak olan bu uygulamalar, BJP hükü-
metinin ülkenin farklı bölgelerindeki 
Müslümanları hedef alan siyasi projeleri 
olarak hayata geçirilmiştir. Bu uygu-
lamaların bilhassa Vatandaşlık Yasası 
özelinde, ülke geneline yaygınlaştırıla-
rak adapte edilmesi planlanmaktadır. 
Bütün bunlar, Hindistan’ın etnik ve 
dinî kompozisyonunu Hindular lehine, 
Müslümanlar aleyhine olacak şekilde 
yeniden yapılandırma gibi bir üst poli-
tikadan kaynaklanmaktadır. Birbirinden 
farklıymış gibi görünen bu uygulamalar, 
Müslümanlara yönelik baskı altına alma, 
caydırma ve ayrıştırma politikaları ola-
rak zuhur ederken, gizli veya açık, ulusal 
bütünlüğe zarar verecek nitelikleriyle de 
öne çıkmaktadır.

Henüz kesin rakamlardan bahsedileme-
mekle birlikte, Assam eyaletindeki yasa 
dışı göçmenlerin sayısının 4 milyonu 
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bulduğu6 ve CAA’nın onaylanmasının 
ardından, sadece Müslümanların va-
tandaşlığa kabul edilmeyeceği tahmin 
edilmektedir. Hindistan yönetimi, ülke-
ye yasa dışı yollardan giren göçmenlere 
karşı alındığını iddia ettiği bu karar-
la ayrımcı uygulamalarına meşruiyet 
kazandırmaya çalışsa da söz konusu 
göçmenler arasında din temelli ayrım 
yaptığı için tepki çekmektedir. Özellikle 
Afganistan ve Pakistan gibi komşu ül-
kelerden siyasi baskı ve zorlamalardan 
kaçarak gelenlere yönelik uygulanacağı 
belirtilen yasanın Müslüman kökenlileri 
kapsam dışında bırakması, temel bir 
ayrımcılık olarak ortaya çıkmaktadır. 

Federal mecliste hazırlanan NRC’nin 15 
Aralık 2019 tarihinde Başbakan Modi 
tarafından imzalanmasından sonra, 
Assam’dan başlayarak başkent Yeni 
Delhi dâhil olmak üzere ülkenin dört 
bir yanında gösteriler düzenlenmiştir. 
Gösterilerin ölümcül sonuçlar doğur-
ması,7 riskin sadece belirli bir grup veya 
bölgeyle sınırlı olmadığını da açıkça 
ortaya koymuştur.

Söz konusu bu yasal düzenlemelerin 
dışarıdan göç etmiş, kaçak yollarla 
ülkede barınan kitleleri hedef aldığı 
yönünde bir algı oluşturulmaya çalı-
şılsa da bu ve benzeri yasa çalışmaları 
yanı sıra mevcut hükümetin söylem ve 
icraatları, ülkenin farklı bölgelerindeki 

6 Swati Gupta, “Anger at plan that puts 4 million at risk of losing Indian citizenship”, 
31.07.2018, https://edition.cnn.com/2018/07/31/asia/assam-india-citizenship-debate-in-
tl/index.html; “Assam register: Four million risk losing India citizenship”, 30.07.2018, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-45002549

7 “Behind India’s Citizenship Clash Fear and Uncertainty for Two Million in Limbo.”
8 “Shoot the Traitors: Discrimination Against Muslim under India’s New Citizenship Poli-

cy”, Human Rights Watch-HRW, 09.04.2020. 

Müslümanların da bahse konu ayrım-
cılığa ve dışlamaya maruz kalabilecek-
lerine işaret etmektedir.

2019 yılı Ağustos ayında uygulanmaya 
başlanan NRC ile aynı yılın aralık ayında 
kabul edilen CAA, birbirini destekler 
mahiyette düzenlemelerdir. Hindistan 
Anayasası’nın belki de kurucu unsurların-
dan biri kabul edilebilecek olan 60 yıllık 
Vatandaşlık Yasası’nın değiştirilmesinin 
ulusal ve uluslararası arenada bu kadar 
ses getirme nedeni, ülke modern siyasi 
tarihinde ilk kez din unsurunun vatan-
daşlığa kabulün bir şartı olarak ortaya 
konulmuş olmasıdır. CAA ile 1960’lı 
yıllardan bu yana Afganistan, Pakistan 
ve Bangladeş’ten -özellikle yaşanan sa-
vaşlar ve çatışma ortamlarından kaça-
rak- Hindistan’a sığınan Müslümanlar 
dışındaki tüm dinî grupların vatan-
daşlığa kabul edileceği ifadesi, son de-
rece açık bir ayrımcılık ve dışlayıcılık 
örneği oluşturmaktadır. Benzer siya-
si ve toplumsal şartlarda Hindistan’a 
göç ettikleri anlaşılan bu insanları, 
Müslüman-Müslüman olmayan ayrımı 
ile değerlendirip, Müslüman olmayan-
ların vatandaşlığının hızlandırılması 
amaçlanmaktadır (Shahid, 2020).8

Söz konusu yasalardan ilkinin, yani 
NRC’nin ortaya çıkışında, daha 1980’li 
yıllardan itibaren Assam eyaleti milli-
yetçi grupları tarafından dile getirilen 
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yabancı göçmenlerle ilgili düzenleme 
yapılması talepleri etkili olmuştur. 
1983 yılında bölgede yaşanan ve tari-
he Nellie Katliamı olarak geçen şiddet 
olaylarında, Assam milliyetçilerince 
Müslümanların hayatına kastedilme-
sinin ardından, 1985 yılında dönemin 
başbakanı Rajiv Gandi, eyalette yeni 
bir vatandaşlık düzenlemesi yapılması 
taleplerini kabul etmiştir; ancak 2016 
yılına kadar bu yönde bir adım atıl-
mamıştır. 

Bangladeş sınırındaki Assam eyaletine 
yaşanan göçlerin bu ülkeden veya bu 
ülke üzerinden gerçekleşmesi nede-
niyle oluşturulacak yeni Vatandaşlık 
Yasası’nda temel kriter, Bangladeş’in 24 
Mart 1971 tarihindeki bağımsızlığından 
sonra Assam’a geçenleri kapsaması ola-
rak belirlenmiştir (Shahid; Patel, 2002).

Aradan geçen zamana rağmen bölge-
deki nüfus hareketliliği ve göçlerle il-
gili hiçbir yapıcı müdahale söz konusu 
olmamıştır. Aksine, bugün Assam’da 
şiddet ve ayrımcılığın bu kadar öne 
çıkmasında, BJP hükümetinin Hindutva 
milliyetçiliği temelli yönlendirmeleri 
etkili olmuştur. Oysa ki 2019 yılında 
bölgede yapılan çalışmalar sonrasında 
açıklanan göçmen rakamları, Assam’a 
gelenlerin çoğunlukla Müslümanlar ol-
madığını ortaya koymuştur. Bu gerçeğe 
rağmen vatandaşlık hakkından mah-

rum edilecek kesimin Müslümanlarla 
sınırlandırılmış olması, bölgede ya-
şanan sorunun ulusal ve uluslararası 
boyuta taşınmasına sebep olmuştur.

Hindistan’ın idari yapılanmasındaki 
zafiyeti ortaya koyan bu durum, ayrı-
ca BJP’nin 2016 yılından bu yana böl-
gedeki sorunun çözümü için hazırlık 
yapmadığını da göstermektedir. BJP 
sorunu çözmek yerine, ülkenin ulus 
devlet yapısını sarsacak şekilde, din 
temelli ayrımcılığı öne çıkaran bir poli-
tika geliştirmiştir. İktidar partisinin bu 
yaklaşımının somut karşılığı ise, 2019 
yılı Aralık ayında -NRC’yi destekler şe-
kilde- tartışmalı Vatandaşlık Yasası’nın 
kabul edilmiş olmasıdır. Böylece federal 
anayasada yer alan 60 yıllık Vatandaşlık 
Yasası’nda din ayrımcılığı üzerinden bir 
değişikliğe gidilmesi, sorunun Assam 
eyaleti sınırlarını aşarak ulusal ve hatta 
uluslararası boyuta taşınmasına sebep 
olmuştur.

Salt bir toplumsal mesele olarak görü-
lebilecek yasa dışı göçmenlerle ilgili 
düzenlemenin açıkça Müslüman kitle-
leri hedef aldığının kanıtlanması, ülke 
birliği kadar, bu göçmenlerin geldiği 
ülkelerle olan ikili ilişkileri de zedele-
yebilecek sonuçlara yol açabilir. BJP’li 
siyasetçilerin Hindu, Budist, Hristiyan, 
Parsi gibi dinî unsurların söz konu-
su ülkelerden çıkartılma sebeplerini, 

Hindistan’da 60 yıllık Vatandaşlık Yasası değiştirilerek ülke modern siyasi 
tarihinde ilk kez din unsuru vatandaşlığa kabulün bir şartı olarak ortaya 
konulmuştur. 
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“Onlar da Müslüman olmayan kitleleri 
dışlıyor.” şeklinde ayrıştırıcı bir dille or-
taya koyması ise, hiçbir rasyonel temele 
dayanmamaktadır.

Hindistan’ın etnik ve dinî çoğulculuğu-
nu yansıtan yerlerden biri olan Assam 
eyaleti, aynı zamanda Myanmar, Çin 
Halk Cumhuriyeti ve Bangladeş’le kom-
şu olmasının doğal bir sonucu olarak, 
çeşitli nedenlerle bu ülkelerden göç 
almaktadır. Siyasiler de bu eyalette bazı 
pratik kazanımlar elde etmek için türlü 
hamleler yapmaktadır. Örneğin 2017 
yılında Assam’daki eyalet seçimleri 
öncesinde Vatandaşlık Yasası konu-
sunu gündeme getiren BJP, bu ham-
lesinden arzu ettiği sonucu almış ve 
eyalet yönetimini ele geçirmiştir. Ancak 
bu sürecin bir tür deneme olduğu ve 
2024 yılından önce ülke genelinde bu 

9 “Amit Shah Sets 2024 deadline for citizens list NRC, says infiltrators will be expelled by 
then”, 03.12.2019.

10 The Constitution of India, Part XXI, Temporary, Transitional and Special Provisions, Art. 
370, s. 243.

yasanın uygulamaya konulacağı, Amit 
Şah gibi üst düzey BJP siyasileri tarafın-
dan dile getirilmiştir. Bütün bunlar da 
Hindistan’ın bugün hâlâ siyasi anlamda 
sorunlu bir yapı içinde olduğunu açıkça 
ortaya koymaktadır.9

BJP’nin tepki çeken bir diğer kararı 
da 2019 yılı Ağustos ayında gelmiştir. 
Hindistan Anayasası’nın 370. madde-
sinde yapılan değişiklikle 10 Keşmir’in 
özerk statüsünü kaldıran BJP yöneti-
minin bu kararı, sadece ulusal siyasette 
aldığı bir risk değildir, aynı zamanda 
bölgesel barışı, hatta uluslararası barış 
süreçlerini tehdit edecek bir adımdır. 
Bu kararın gündelik hayattaki ilk yan-
sıması, Keşmir’de toplumsal tepkinin 
önünü almaya yönelik olarak iletişim 
araçlarına getirilen kısıtlamalar olmuş-
tur (Ramasubramanyam, 2020). 

DIŞ POLİTİKA
Kadim bir kültüre ve tarihî birikime 
sahip olan Hindistan’ın, bu kökleriyle 
de bağlantılı olarak dış politikasında 
“dünya bir ailedir” temelli bir yaklaşımı 
benimsediği belirtilmektedir (Bhatia 
2019). Kuruluşundan itibaren ülke-
nin dış politikasının belirlenmesinde 
kültürel kökler ve ulusal öncelikler 
kadar, bölgesel ve küresel gelişmeler 
de önemli rol oynamıştır; dolayısıyla 
Hindistan dış politikası incelenirken 

ulusal, bölgesel ve küresel gelişmelere 
bağlı olarak iki genel başlık açılması 
faydalı olacaktır. Bunlardan ilkinde 
ülkenin bağımsızlık süreci ve Soğuk 
Savaş dönemi şartları ele alınacaktır. 
İkincisinde ise, 20. yüzyıl sonlarından 
itibaren gelişme gösteren yeni dönem-
deki küresel gelişmeler değerlendiri-
lecektir.

Birinci süreç, ülkenin kurucu başbakanı 
olan Cevahirlal Nehru’nun aynı zaman-
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da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı 
döneme tekabül etmektedir. Ülkenin 
dış politikasının mimarı da kabul edilen 
Nehru’nun 1947-1964 yılları arasındaki 
dış politika uygulamaları, kuşkusuz onun 
bağımsızlık öncesi siyasi eğilimlerinin, 
idealizminin yansımaları olarak ve sa-
dece onun güdümünde olacak şekilde 
tezahür etmiştir (Rana 2018: 19; Jacob 
2016: 5).

1947 yılında ortaya çıkan ve Hint alt kı-
tasında iki farklı ülkenin, yani Hindistan 
ve Pakistan’ın kurulmasına yol açan ge-
lişmeler etrafında şekillenen bu süreç, 2. 
Dünya Savaşı sonrasında yaşanan ba-
ğımsızlık süreçlerinin belki de en sancılı-
sıdır. Zira Hindistan-Pakistan ayrışması, 
sadece o döneme özgü bir sorun olarak 
kalmamış, etkisi azalıp artarak bugünlere 
kadar devam etmiştir. Sömürge döne-
minin sosyoekonomik geri kalmışlığını 
miras alan Hindistan, ayrıca dış politika 
öncelikleriyle ülkenin temel problemle-
rine odaklanma arasında da önemli bir 
tercih yapmak durumunda kalmıştır.

Bu sürece eklemlenen en önemli teritor-
yal sorun Keşmir olmakla birlikte, mese-
lenin sadece bu konuyla sınırlı kalmadığı 
da görülmektedir. Hindistan ve Pakistan 
arasında sınır teşkil eden Keşmir böl-
gesi, temel bir çatışma kaynağı olmaya 
devam etmektedir. Halkları ve kültürel 
özellikleri itibarıyla birbiriyle benzeşen 
Hindistan ve Pakistan’ın ayrışması sıra-
sında yaşanan siyasi sorunlar ve psikolo-
jik travmalar, Keşmir bölgesinin iki ülke 
arasında paylaşılmış olmasıyla sürekli bir 

11 “What are the major issues between India and Pakistan?”, Dawn, 26.11.2010.

hâl almıştır. Öyle ki bu durum, bölgede 
çatışma olgusunun her gün yenilenerek 
gündemi belirlemesine sebep olmaktadır 
(Desai 2000: 46). Hindistan’ın Pakistan’la 
olan sorunlarını masa başında çözmeye 
yanaşmamasının en önemli gerekçesi, 
Keşmir bölgesindeki çatışma ortamının 
Pakistan tarafından desteklendiği argü-
manıdır. Buna karşın Pakistan yönetimi 
de Belucistan bölgesindeki bağımsızlık 
yanlısı harekete ve Taliban’a Hindistan’ın 
destek verdiğini iddia etmektedir. Sayılan 
bu sebepler, tarafların barış için adım at-
maları önündeki en önemli engellerdir. 11 

Dünyanın Soğuk Savaş dönemi içinde 
olduğu süreçte Hindistan, dış politika-
sında Doğu-Batı ayrışması dışında kalma 
gibi temel bir politika benimsemiştir. 
Başbakan Nehru’nun “kendi kendine 
yeterlilik” ve “bağlantısızlar” olarak ad-
landırdığı iki temel politikayla belirlenen 
bu yaklaşım, Hindistan dış politikasında 
hâkim olmuştur (Gangopadhyay 2012: 
120). Daha 1920’li yıllardan başlayarak 
sömürge karşıtı hareketlerde M. Gandi 
ile sembolleşen “iş birlikçi olmayan 
(non-cooperation)” yaklaşım (Brecher 
1964: 30), bağımsızlıktan kısa bir süre 

Halkları ve kültürel özellikleri itibarıyla 
birbiriyle benzeşen Hindistan ve Pakistan’ın 
ayrışması sırasında yaşanan siyasi sorunlar 
ve psikolojik travmalar, Keşmir bölgesinin 
iki ülke arasında paylaşılmış olmasıyla sü-
rekli bir hâl almıştır. 
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önce, dönemin ulusal lideri ve Gandi’nin 
siyasi mirasçısı kabul edilen Nehru ta-
rafından da üstlenilmiştir (Narivelil 
1968: 2). 

Bu çerçevede, 1946 yılında önerilen ve 
sonrasında Kongre Partisi hükümetleri 
sırasında devam ettirilen Bağlantısızlar 
Bloğu (Non-Alignment) söylemi, Hin-
distan’ı, Soğuk Savaş dönemi Doğu-Batı 
ayrışmasında -özellikle de askerî itti-
fak içerisinde yer almamak suretiyle- 
Bağlantısızlar Bloğu’na üyelik ve hatta 
bu bloğun öncülüğünü yapma gibi bir 
üst siyasete taşımıştır. Nehru tarafından 
ortaya konan ve benzer sömürgeleşme 
ve bağımsızlık süreçlerine konu olan 
çeşitli Asya ve Afrika ülkelerinin birbir-
leriyle yakınlaşması düşüncesi üzerine 
şekillenen bu siyasi açılım, ilgili ülkeler 
nezdinde de kabul görmüştür (Gupta 
1987: 1, 2; Gangopadhyay 2012: 119).

Doğu-Batı veya kapitalist ve Komünist 
dünya arasındaki kopuş anlamına gelen 

Soğuk Savaş döneminde benimsenen bu 
politikayla Avrupa coğrafyasının ve siya-
setinin ürettiği iki dünya savaşı ve ben-
zeri çatışmacı ortamların yol açtığı ko-
şullarının dışında kalmanın hedeflendiği 
anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 20. 
yüzyılın ikinci yarısında izlenen bu po-
litikaya rağmen Bağlantısızlar Bloğu’nun 
giderek zayıflayan etkisi ve neredeyse 
sembolik bir anlam yüklenmeye indir-
genen yapısı sebebiyle Hindistan’ın ulus-
lararası ilişkilerde kayda değer bir etkisi 
olmamıştır. Kaldı ki bu süreçte, sömürge 
dönemi sorunlarını miras almış olan 
Kongre Partisi iktidarları, iç siyasette bir 
yandan ülkenin eğitim, sağlık gibi altyapı 
problemleri ve ekonomi ve kalkınma 
gibi temel sorunlarıyla meşgul olurken 
bir yandan da çok etnikli, çok dinli top-
lum yapısı içerisinde yeni bir ulus devlet 
ortaya çıkarmakla meşguldüler.

Nehru’nun idealist olarak tanımlanan 
politikalarının değişmesinde, 1962 yı-
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lında Çin’le yaşanan çatışmalarda alınan 
yenilginin rolü büyüktür. Hindistan dış 
politika çevrelerinin dönemin reel politi-
kalarına uyarlanabilecek bir yaklaşım ge-
liştirme çabaları, özellikle Indira Gandi 
dönemiyle birlikte ortaya konulmuştur. 
1971 yılı Ağustos ayında Sovyetler Birliği 
ile ilişkilerin yeniden başlatılması adına 
imzalanan Barış, Dostluk ve İşbirliği 
Anlaşması da bunlardan biridir. Ayrıca 
bu yıllarda Hindistan’ın ilk nükleer test-
lere başlaması karşısında ABD’nin verdi-
ği tepki, yine aynı yıllarda ABD’nin Çin’le 
ilişkilerini geliştirmek için Pakistan’ın 
rolüne ihtiyaç duyması, Hindistan’ı 
Sovyetler Birliği’ne yaklaştıran sebepler 
arasındadır. Öyle ki Hindistan bu süreçte 
dış politika ve uluslararası ilişkilerde 
yeni bir pozisyon alırken, Keşmir sorunu 
çerçevesinde Sovyetler Birliği “güveni-
lir bir ortak” olarak sahneye çıkmıştır. 
Sovyetler, tıpkı 1957 ve 1962 yıllarında 
olduğu gibi, 1971’de de Keşmir konusun-
da BM’nin müdahalesini veto etmiştir 
(Gangopadhyay 2012: 120; Strachan vd. 
2009: 3; Tamkin, 2002).

Bu dönemde benimsenen dış politika 
yaklaşımının başarılı olduğunu söylemek 
pek de mümkün değildir. Zira hem iç po-
litik meseleler hem de Soğuk Savaş döne-
minin tehditlerle ve belirsizliklerle dolu 
ortamında, Kongre Partisi yönetimindeki 
Hindistan dış politikası da “kapsamlı 
bir çerçeveye ve belirlenmiş hedeflere” 
oturtulamamıştır (Rana 2018: 19).

Bununla birlikte Hindistan, her ne kadar 
Bağlantısızlar Bloğu içinde yer alsa da 
özellikle Çin ve Pakistan’la olan sınır 
anlaşmazlıkları ve Keşmir sorunu se-
bebiyle bu dönemde Sovyetler Birliği ile 

yakınlaşmıştır. Hindistan 1991 sonrası 
süreçte de Rusya ile yakınlaşmaya de-
vam etmiş ve bu ilişki iki ülke arasında 
stratejik ortaklığa evrilmiştir. Bu nok-
tada, Rusya-Hindistan ilişkilerinin salt 
siyasi boyutuyla değerlendirilmemesi 
gerektiği de belirtilmelidir; iki ülke ara-
sındaki ilişkiler ekonomik yönü ile de 
oldukça dikkat çekicidir. Bu süreç ayrıca, 
Hindistan’ın enerji kaynaklarına erişim 
amacıyla uyguladığı çoklu politikala-
rın bir devamı olarak da ele alınmalıdır 
(Tripathi 2012: 92). 

20. yüzyıl sonundan itibaren yaşanan 
küresel gelişmeler, benzer koşullardaki 
diğer ülkeler gibi Hindistan’ı da yeni 
adımlar atmak durumunda bırakmıştır. 
Sahip olduğu coğrafi genişlik, nüfus ya-
pısı ve yeni bir siyasi ve ekonomik güç 
merkezi olma potansiyeli, Hindistan’ı 
sadece kendi karar mekanizmalarıyla 
hareket eden bir ülke olmaktan çıkma-
ya, bölgesel ve küresel değişikliklerin 
de zorlamasıyla yeni dönem ilişkilerine 
katılmaya sevk etmiştir. Söz konusu bu 
süreç, Hindistan’ın çok aktörlü ve çok 
etkenli bir döneme adım atması anla-
mına da gelmektedir.

1980’lerin sonunda Komünist bloğun 
siyasi varlığının sona ermesi, bu ya-
pının omurgasını oluşturan Sovyetler 
Birliği’yle ilişkileri olan Hindistan için 
de hem önemli bir ekonomik değişimi 
zorlamış hem de yeni bir dış politika 
yaklaşımının inşasını gerekli kılmıştır 
(Strachan vd. 2009: 3). Öyle ki, 1991 yı-
lından itibaren küreselleşen ekonomide 
giderek liberal ekonomiyi benimseme 
eğilimi sergileyen Hindistan, bir yandan 
gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duydu-
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ğu kalkınmacı modernleşmeyi tecrübe 
ederken bir yandan da dış politikası-
nı bu yeni duruma göre güncelleme 
çabası içine girmiştir (Tripathi 2012: 
91). Hindistan ayrıca Doğu Asya’dan 
yükselen ve sadece dünyanın ikinci bü-
yük ekonomisi olmakla kalmayıp aynı 
zamanda teritoryal genişlemeci söylem 
ve askerî yapılaşmasıyla bir tehdit un-
suru olarak ortaya çıkan Çin’e karşı da 
yeni ikili ilişkiler ve bölgesel birlikler 
geliştirmek durumunda kalmıştır.

Özetle; Doğu Bloğu’nun çöküşü, Çin’in 
bölgesel gücünü sürekli artırması, 
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği’nin 
(Association of Southeast asian Nations-
ASEAN) giderek etkili bir bölgesel yapı 
hâline gelmesi gibi dış faktörlerin yanı 
sıra nükleer enerji sahibi bir ülkeye 
dönüşen Hindistan, bu süreçte yeni 
bir dış politika anlayışı geliştirmeye 
başlamıştır (Gangopadhyay 2012: 117, 
121; Malik 2003: 27). Küresel anlam-
da önemli değişikliklerin yaşandığı 
bu yıllarda Hindistan da kendi böl-
gesinde, yani Hint alt kıtasında gerek 
güvenlik gerekse siyasi ve ekonomik 
ilişkiler açısından yeni bir oluşumu 
hayata geçirmek için girişimde bul-
muştur. Bu çerçevede, 1985 yılın-
da aralarında Sri Lanka, Bangladeş, 
Bhutan, Nepal, Pakistan, Afganistan 
ve Maldivler’in bulunduğu Güney Asya 
Bölgesel İşbirliği Örgütü (South Asian 
Association for Regional Co-operation-
SAARC) kurulmuştur (Tripathi 2012: 
93; Wadhwa, 2019). 

12 “India’s Foreign Policy: Analysing Relations with Neighbouring Countries.”

1990’ların başından itibaren dikkat çe-
ken gelişmelerden biri de Hindistan’ın 
doğrudan Batı’ya açılmak yerine, ken-
dine daha yakın hissettiği Doğu Asya’da, 
ekonomik kalkınmasını gerçekleştir-
miş ülkelerle yakınlaşma içine girmesi 
olmuştur (Naidu 2013: 53). Bu çerçe-
vede, dönemin başbakanı Narasimha 
Rao, 1992 yılında hem Doğu Asya’yı 
hem de ASEAN’ı içine alan “Look East 
Policy” veya daha sonraki adıyla “Act 
East Policy”  yaklaşımını hayata geçir-
miştir. Hindistan’ın bu politika sayesinde 
ASEAN ile sadece Myanmar üzerinden 
var olan kara bağlantısını kullanarak 
ticari ilişkilerini geliştirmek istediği 
anlaşılmaktadır (Jacob 2016: 12; Naidu 
2013: 64).12

Bu dönemin önemli gelişmelerinden 
biri de Çin’in yükselen yeni bir küresel 
güç olmasıdır. 2010 yılında Japonya’yı 
geride bırakarak dünyanın ikinci büyük 
ekonomik gücü olan Çin, bu süreçte 
özellikle teritoryal hak iddialarında bu-
lunmuş ve bu iddialarını fiziki olarak 
da destekleyecek askerî bir yapılanma 
içine girmiştir. Bu süreç Hindistan’ı 
Hint-Pasifik bölgesinde alternatif bir 
güç olarak önemli bir aktör konumuna 
getirmiştir. Hindistan’ın bölgedeki yeni 
rakibi hâline gelen Çin, siyasi ve askerî 
yapılanması yanı sıra birbiriyle bağlantılı 
ancak farklı bölgesel gelişmelere konu 
olan “Bir Kuşak Bir Yol” (One Belt One 
Road-OBOR) gibi geniş kapsamlı proje-
leri ile Hindistan’ın ulusal güvenliği ve 
bölgesel hinterlandı için potansiyel bir 
tehdit kaynağı oluşturmaktadır.
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Bununla birlikte, iki ülkenin bölgesel 
iş birliği adına önemli araçlar olarak 
işlev göreceği öngörülen bazı yapı-
lar da hayata geçirilmiştir. Bunlardan 
biri 2009 yılında oluşturulan beş üyeli 
BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin 
ve Güney Afrika Cumhuriyeti),13 di-
ğeri ise Bölgesel Kapsamlı Ekonomik 
Ortaklık’tır (Regional Comprehensive 
Economic Partnership-RCEP) (Naidu 
2013: 54; Hutchinson 2020). 2013 yılında 
başlatılan bir inisiyatif olan RCEP’in, 
Trans Pasifik İşbirliği Anlaşması’nın 
(Trans Pacific Partnership Agreement-
TPPA) Donald Trump tarafından 2017 
yılında rafa kaldırılmasının ardından 
dünyanın en önemli ticari bloğu olması 
beklenmektedir. Öte yandan post-liberal 
dönemin giderek artan bölgesel ve kü-
resel ilişkileri çerçevesinde Hindistan’ın 
G-20, Dünya Ticaret Örgütü (World 
Trade Organization-WTO) gibi birlikler 
içerisindeki rolü (Gangopadhyay 2012: 
121), hiç kuşku yok ki bu ülke dış po-
litikasının sürekli evrilmekte olduğunu 
ortaya koymaktadır.

Yukarıda dikkat çekilen hususlardan 
da anlaşılacağı üzere, Hindistan sadece 
birkaç ülkeyle sınırlı, pasif ve içe kapalı 
bir politika izlememektedir, aksine hem 
kuzeyde Himalayalar sınırında hem de 
Hint Okyanusu’nda kendi teritoryal 

13 “History of BRICS”. 
14 “The China-India border dispute: its origins and impact”, 29.07.2020.

güvenlik alanına tehdit teşkil eden ge-
lişmeler karşısında proaktif bir politika 
izlemektedir. Himalayalar bölgesindeki 
Hindistan-Çin sınırı, yaşam ve ekono-
mik faaliyetler açısından değil, jeostra-
tejik önemiyle öne çıkmakta ve iki ülke 
arasında önemli bir sorun alanı olmaya 
devam etmektedir. 1962 yılında yaşanan 
Hindistan-Çin sıcak çatışmasının ardın-
dan söz konusu sınır anlaşmazlığı dönem 
dönem siyasi ve askerî gerilim sebebi 
olmayı sürdürmüş ve 2020 yılı Haziran 
ayında taraflar arasında bir kez daha 
tırmanan gerginlik sonucu, Hindistan 
ordusuna mensup yaklaşık 20 askerin 
hayatını kaybettiği olaylar meydana gel-
miştir (Safi, Pettersen, 2020).14 Bir askerî 
çatışmadan ziyade, bir arbede olarak 
tanımlanabilecek bu olay sırasında Hintli 
askerlerin hayatını kaybetmesi, bölgenin 
çatışma potansiyelini açık bir şekilde 
ortaya koymuştur. 

Mevcut konjonktürde Hindistan’ın 
ASEAN ve ABD başta olmak üzere 
Avrupa Birliği gibi küresel ve bölgesel 
güç yapılarına yakınlaşma eğilimi ser-
gilediği görülmektedir. 

Çin’in son 30 yılda kaydettiği ekonomik 
gelişmeye paralel olarak askerî gücünü de 
yenileyip artırması ve özellikle ABD’nin 
Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik ve 
stratejik çıkarlarına yönelik tehditkâr tu-

Bölgesel ve küresel birliklerin Hindistan’la geliştirdikleri iş birliğinin temelinde, 
Çin gibi bir güce karşı Hindistan’ın dengeleyici olabileceği düşüncesi vardır.
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tumu, Hindistan’ı bir anlamda ABD’nin 
doğal müttefiki hâline getirmiş görün-
mektedir (Kronstadt 2009: 1). 

Özellikle Barack Obama döneminde 
ikili ilişkiler askerî ve stratejik boyutu 
kadar ekonomik iş birliği boyutuyla da 
gelişmiştir. Askerî iş birliği anlamında 
P-8 Poseidon ve Boeing C-17 askerî 
nakliye uçakları satışıyla ABD, İsrail ve 
Rusya’dan sonra Hindistan’ın en önemli 
silah tedarikçisi konumuna gelmiştir.15  
Hindistan’ın bu süreçte geleneksel dış 
politika anlayışı dışına çıkarak ABD 
ile yakınlaşması altında, BM Güvenlik 
Konseyi’nde kalıcı üye olma arzusunun 
yattığı bilinmektedir. Özellikle Obama 
döneminde bu yönde destekleyici giri-
şimlere tanık olunmuştur (Kronstadt; 
Akhtar 2017: 9). 

ASEAN ülkelerinin Soğuk Savaş döne-
minde Hindistan’la görece farklı siyasi 
eğilimler sergilemeleri ve henüz kalkın-
ma süreçlerinin başlangıcında olmaları, 
Hindistan’ın bu ülkelerle ilişkilerinin 
ancak 2000’lerle birlikte gelişmesine 
sebep olmuştur. Aslında bölgeye yöne-
lik ilgisi 1990’larda başlayan Hindistan, 
1992 yılında ASEAN’ın sektörel orta-
ğı olmuş ve bu iş birliği 2002 yılında 
ASEAN-Hindistan Zirvesi’ne dönüş-
müştür (Strachan vd. 2009: 3).16 

Son dönemde Çin’in Asya-Pasifik po-
litikalarına karşı Hindistan’ın öne çı-
karıldığı daha geniş bir bölgesel birlik 
oluşturulması hedeflenmektedir. Bu 

15 “Historical Perspectives of INDO-US Relations”, India and US Relations: Ground Reali-
ties, s. 53.

16 “Overview: ASEAN-India Dialogue Relations”.

bağlamda Hint-Pasifik (Indo-Pacific) 
kavramı geliştirilerek Hindistan’ın içinde 
daha güçlü bir şekilde yer alacağı yeni 
bir bölgesel yapılaşma ortaya konulmak-
tadır. Hint-Pasifik’in de tıpkı ASEAN 
gibi denizcilik, bölgesel barış ve istikrar, 
ekonomik kalkınma gibi hedefler ortaya 
koyması, bu iki unsurun birbirine ya-
kınlaşmasını sağlamaktadır (Wadhwa, 
2019). Bunun dışında son yıllarda Arap 
Körfezi ülkeleri de Hindistan’ın tarihî 
ilişkiler ağı içerisinde yer alan ASEAN 
ülkeleri kadar öne çıkmaktadır.



ASYA 3029

Bu bölgesel ve küresel birliklerin 
Hindistan’la geliştirdikleri iş birliği-
nin temelinde, Çin gibi bir güce kar-
şı Hindistan’ın dengeleyici olabileceği 
düşüncesi vardır. Ayrıca bu ülkeler ve 
birlikler arasında ticaret ve yatırım iliş-
kilerinin güçlenmesi hem küresel kapi-
talizmin gelişmesi hem de Hindistan’ın 
ulusal ekonomik kalkınması için gerekli 
süreçlerin hayata geçirilmesi anlamına 
da gelmektedir. 

Yukarıda dikkat çekilen ve Hindistan’ın 
içinde yer aldığı bölgesel ve küresel 
ilişkiler, açıkçası dönemin ulus devlet-
lerinin karşılıklı bağımlılığının ürettiği 
bir süreçtir. Bununla birlikte, örneğin 

ASEAN, RCEP gibi birliklere dâhil olan 
Hindistan’ın söz konusu bölgesel aktörlerle 
çeşitli konularda anlaşmazlıklarının oldu-
ğu da bir gerçektir. Nasıl ki Çin’in Güney 
Çin Denizi’nden başlayıp Hint Okyanusu 
ve Afrika’ya uzanan yayılmacılığı tepki 
çekiyorsa benzer şekilde Hindistan’ın ül-
kedeki Müslümanlara yönelik politikaları 
da ASEAN içerisinde özellikle Müslüman 
Malay toplumların tepkisini çekmektedir 
ve bu durum birlikle ilişkilerin sürdürüle-
bilmesi önünde potansiyel bir engel teşkil 
etmektedir.

Son yıllarda Hindistan-İsrail ilişkileri de 
ilginç bir şekilde ivme kazanmış görün-
mektedir. Taraflar arasındaki ilişkiler, 
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Hindistan’ın yeni dönem açılımlarının 
bir sonucu olarak 1992 yılında başlamış 
ve 2014 yılından bu yana iktidarda olan 
BJP ile iyice hız kazanmıştır. Başbakan 
Narendra Modi’nin 2017 yılında İsrail’e 
yaptığı resmî ziyaret, ilişkilerde yeni bir 
süreç başlatmıştır. Hindistan için buradaki 
temel motivasyonun teknoloji, savunma, 
istihbarat gibi alanlarda İsrail’den yarar-
lanmak olduğu anlaşılmaktadır. İsrail ise, 

17 “Selected indicators for India”, https://data.oecd.org/india.htm (Bir başka veri kaynağına 
göre ise, ülkenin 2020 nüfusu yaklaşık 1 milyar 327 milyondur, bk. “India”, Migration 
Information Source.)

18 “Socio-economic statistics”, Government of India Ministry of Statistics and Programme 
Implementation, http://mospi.nic.in/27-socio-economic-statistics (Bu noktada, doğum ve 
ölüm oranları gibi temel verilerin toplanmasında sorun yaşandığı anlaşılmaktadır. Buna 
göre, doğumların %53’ünün, ölümlerin %48’inin kaydedilmesinin diğer alanlardaki veri-
lerin de sağlıklı bir şekilde ortaya konmasını etkilediğine şüphe yoktur, bk. age.)

19 “About 70 per cent Indians live in rural areas: Census report”.

Asya’nın yükselmekte olan bu devasa ülke-
siyle güçlü siyasi ve ticari ilişkiler kurarak 
ülkenin potansiyelinden faydalanmak is-
temektedir (Jhol 2019). İki ülke arasındaki 
ticaret ilişkisinin 200 milyon dolardan 
4 milyar dolara yükselmesi, bu rakama 
özellikle sanayi alanındaki iş birliğinin 
dâhil olmaması, 1992 yılından bu yana 
ilişkilerin kademeli olarak ne kadar iler-
lediğini ortaya koymaktadır (Jhol 2019).

SOSYOEKONOMİK DURUM
Sağlıktan istihdama, yaşam kalitesin-
den çevre sorunlarına kadar pek çok 
parametreyi barındıran sosyoekonomik 
durum; devasa bir coğrafya üzerinde 
kurulu, nüfusu yaklaşık 1 milyar 354 
milyonu bulan17  Hindistan için farklı an-
lamlar taşımaktadır. İçerisinde çok çeşitli 
etnik ve dinî grubu barındıran ülkede, 
coğrafi büyüklük ve nüfus yoğunluğu, 
hem sosyal ve ekonomik koşulların tes-
pitini hem de bölgeler ve etnik yapılar 
arası farklılaşmalar vb. konularda veri 
toplamayı bir hayli zorlaştırmaktadır. 
Federal hükümet raporlarında da dikkat 
çekildiği üzere, sosyoekonomik koşullar-
la ilgili alanlardaki veri açığının bizatihi 
kendisi, ülke için önemli bir sorun teşkil 
etmektedir. 18

Genel olarak Hindistan halkının %70’i 
kır toplumu özelliği göstermektedir.19  
Bu noktada, geçmişten bu yana önemli 
ticaret ve ulaşım merkezleri olarak dik-
kat çeken limanlar ve ana şehirler, hâlâ 
kalkınmacı modernleşmenin izlerini 
taşırken, kırdan kente göçün devamlılığı 
ve bunun büyük şehirler çevresinde oluş-
turduğu düzensiz yapılaşmalar, çeşitli 
sektörlerde reform çalışmalarını zorunlu 
kılmaktadır.

Ülkedeki mevcut sosyoekonomik yapı-
nın ortaya çıkmasında kast sisteminin 
varlığı kadar, bağımsızlık sonrası dö-
nemde toplumun farklı kesimlerinin 
kalkınma süreçlerinden hak ettikleri 
payı alamamalarının da etkisi büyüktür. 
Hindistan’daki bu sosyoekonomik farklı-
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laşma, aynı zamanda ülke adına önemli 
bir tezadı da ortaya koymaktadır. Zira 
bu durum küresel anlamda gelişmiş 
ülkeler birliği kabul edilen G-20 üyesi 
olan Hindistan’da, geniş toplum kesim-
lerinin hâlâ eğitim, sağlık, istihdam 
gibi temel altyapı ihtiyaçlarından ve 
imkânlarından istifade edemedikleri 
anlamına gelmektedir. 

Bu sınırlı sosyoekonomik imkânlar, 
ülkenin sahip olduğu zengin doğal 
kaynaklar ve potansiyelle de büyük bir 

20 Öyle ki, İngiliz sömürgeciliğinin genel itibarıyla krallığın ve içinde barındırdığı halk-
ların zenginleşmesinde Hint alt kıtasının rolü büyüktür. Örneğin, 1765-1772 yılları 
arasında toplanan vergilerden Mughal Hanedanlığı kasasına 9 milyon sterlin girerken, 
aynı dönemde Londra’ya 4 milyon sterlin gönderilmiştir (Brecher 1964: 15).

21 “India: Economic and Political Overview”, Country profile India, https://www.nordeat-
rade.com/en/explore-new-market/india/economical-context

tezat teşkil etmektedir. Keza yakın bir 
geçmişe kadar bölgenin zenginlikleriy-
le neredeyse tüm sömürge yapısının 
beslendiği düşünüldüğünde, mevcut 
durum daha da çarpıcı bir hâl almak-
tadır.20 Nüfusun %1’inin ülke zengin-
liğinin %53’ünü elinde bulundurması, 
yaşanan bu tezadı çok açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır.21

Bu genel perspektif dışında, uluslarara-
sı kuruluşların Hindistan’ın sosyoeko-
nomik koşullarına dair yayınladıkları 
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verilere de göz atmakta yarar vardır. 
Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ve-
rilerine göre, son birkaç yıldaki büyü-
me oranları, açık bir şekilde ülkenin 
kalkınmakta olan ülkeler arasında yer 
aldığını göstermektedir; 2018’de %6,1, 
2019’da %4,2 büyüme sağlanmıştır.22 
Bir başka önemli gösterge kabul edi-
len bebek ve çocuk ölüm oranlarında 
da son 30 yılda düşüş kaydedilmiştir. 
Bu çerçevede, 1990 yılında 89/1.000 
(toplam 2,4 milyon) olan bebek ölüm 
oranı 2019 yılında 28/1.000’e (toplam 
679.000) gerilemiştir. Beş yaşına kadar 
görülen çocuk ölümleri ise 1990’da 
126/1.000 iken, 2019 yılında 34/1.000 
olmuştur. 23

Makro düzeydeki bu büyüme göster-
gelerine rağmen çok farklı toplum 
kesimlerinden oluşan ülkede, büyü-
menin bu kesimler arasında dengeli 
bir dağılım gösterdiğinden bahsetmek 
mümkün değildir. Ayrıca ülke ekono-
misinin büyümesinde ulusal tüketim 
süreçleri de öne çıkmaktadır. Yukarıda 
verilen son iki yıllık büyüme rakamları 
arasındaki farkta da görüldüğü üzere, 
halkın alım gücündeki gerileme bu 
durumu yansıtmaktadır. 2020 yılında 
da Covid-19 salgını büyümeyi olumsuz 

22 age.
23 “India’s child mortality rate declined between 1990 and 2019: UN”, 09.09.2020. 
24 “India: Economic and Political Overview”, Country profile India.

etkilemiştir. Hindistan’ın sonbahar-
dan itibaren salgının en yaygın oldu-
ğu ülkeler arasında ilk sıralarda yer 
alması, hem ülkenin sağlık sistemiyle 
ilgili tabloyu hem de ülkedeki genel 
ekonomik yapılaşmadan kaynaklanan 
çarpıklığı ve geniş toplum kesimlerinin 
mağduriyetini yansıtmaktadır. 

Ülkenin sahip olduğu geniş nüfus 
yapısının sosyoekonomik kalkınma 
önündeki en temel sorunlardan biri 
olduğuna kuşku yoktur. Nüfus artışı 
devam eden Hindistan’ın 2024 yılında 
Çin’i geçerek dünyanın en kalabalık 
nüfuslu ülkesi olacağı tahmin edilmek-
tedir; bu durum aynı zamanda ülke-
deki toplumsal sorunların katlanarak 
büyüyeceği anlamına da gelmektedir. 
Bugün nüfusunun %30’u gençlerden 
oluşan Hindistan’da eğitim ve istihdam 
konularında ciddi sıkıntılar yaşanmak-
tadır. Ayrıca kişi başı gelir seviyesinin 
düşük olması ve nüfusun %25’inin fa-
kirlik sınırı altında yaşaması gibi ko-
şullar dikkate alındığında, Hindistan’ın 
yatırım, istihdam gibi genel alanlarda 
çok daha etkin bir politik yapılaşmaya 
ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır.24

Nüfus artışı devam eden Hindistan’ın 2024 yılında Çin’i geçerek dünyanın en 
kalabalık nüfuslu ülkesi olacağı tahmin edilmektedir.
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HİNDİSTAN MÜSLÜMANLARI
Erken dönem İslamlaşma süreçlerin-
den itibaren tedrici olarak gelişme 
gösteren ülke Müslümanları, tarih 
boyunca Hindistan topraklarının ku-
zeybatısı ve doğusundaki eyaletlerde 
yaşamıştır. Bugün de ülke genelin-
deki Müslümanların yarısına yakını 
özellikle Bihar, Uttar Pradeş ve Batı 
Bengal eyaletlerinde yerleşiktir (Halidi 
1997: 43); ayrıca Jammu-Keşmir ve 
Lakşadvip’de de çoğunluktadırlar 
(Mistry 2005: 399).

Yaklaşık 1 milyar 354 milyon nüfuslu 
Hindistan’da Müslümanlar genel nüfu-
sun %13-15’ini oluşturmaktadır. Ülke 
demografik yapısı içerisinde en büyük 
azınlık grubu teşkil eden Müslümanların 
oranının özellikle son 30 yıldaki doğum 
oranları dikkate alındığında %76’lık bir 
artış gösterdiği ve nüfuslarının 176 mil-
yondan 310 milyona çıktığı belirtilmek-
tedir. Bu demografik gelişme, Hindu 
çoğunluğun yaşadığı Hindistan’ı, aynı 
zamanda en çok Müslüman’ın yaşadığı 
ülke konumuna da getirmiştir (Hassan, 
Balaev, Shariff 2018: 387).

Hindistan Müslümanları, her ne kadar 
modern ulus devlet yapısı içerisinde azın-
lık statüsünde olsalar da tarihî olarak böl-
genin asli unsurları arasındadırlar. Ülke 
profiline bakıldığında ilk sırayı Hinduların 
aldığı, ikinci sırada da Müslümanların 
olduğu görülmektedir; dolayısıyla bu 
tablo, Müslümanların çeşitli sektörler-
de temsil kabiliyetinin olduğunu veya 
olması gerektiğini düşündürmektedir. 
Ancak ülkedeki ekonomik modernleşme 
süreçlerine ve Müslümanların demogra-
fik yapı içerisindeki paylarına karşın bu 

gelişmelerin Müslümanların refah düze-
yiyle ters orantılı seyrettiği görülmekte-
dir (Hassan, Balaev, Shariff 2018: 394).

1947 yılındaki ayrışmadan önce 
Hindistan’ın %24’ünü oluşturan 
Müslümanların oranı ayrışma sonra-
sında %10’a gerilemiştir. Aradan geçen 
süre zarfında, diğer etnik-dinî gruplarla 
karşılaştırıldığında, Müslümanlar ara-
sındaki nüfus artış oranının daha yük-
sek olduğu görülmektedir. Bu durum, 
Müslümanların eğitim, aile planlaması 
gibi modernleşmeci süreçler konusunda 
geri kaldığı şeklinde yorumlara sebep ol-
ması yanında Hindu kesimler ve yönetim 
için siyasi bir sorun olarak da değerlen-
dirilmektedir. Öyle ki neredeyse tüm 
nüfus sayımlarında Müslüman nüfusun 
artış oranının Hindu nüfusun artış oranı 
üstünde çıkması, ülkede Müslümanlarla 
Hindular arasındaki siyasi çatışmaların 
da kaynağını oluşturmaktadır (Mistry 
2005: 399, 403, 404; Hassan, Balaev, 
Shariff 2018: 398).

Hindistan Müslümanlarının genel nüfus 
içindeki eğitim, ekonomi, entelektüel 
yaşam, bilimsel üretim vb. alanlardaki 
eksiklerini gidermek ve gerekli altyapıyı 
oluşturabilmek için öncelikle sorunla 
yüzleşmeleri gerekmektedir. Ayrıca özel-
likle Müslümanların çoğunlukta olduğu 
eyaletlerdeki sosyoekonomik kalkınma 
seviyesinin diğer eyaletlerle kıyaslana-
bilmesi için arada nasıl bir farklılaşma 
olduğunun da belirlenmesi gerekmek-
tedir. Bunun için de derinlemesine bir 
araştırma yapılması şarttır. Bir sosyal 
gerçeklik anlamında sosyokültürel te-
mellere bakıldığında, Müslümanları 
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Hindulardan ayıran pek bir fark olma-
dığı da görülmektedir.

Ülkede Müslümanların genel itibarıyla 
tarım ve zanaatkârlık, küçük ve orta ti-
cari işletmecilik gibi iş kollarında varlık 
gösterdiğini ve Hindistan toplumundaki 
bazı kast gruplarıyla birlikte, görece en 
az gelişmiş toplum kesimini oluştur-
duklarını söylemek yanlış olmayacaktır. 
Bu çerçevede de toprağa bağlı olan bu 
kesimlerin bir bölgeden diğerine göçleri, 
sosyal mobilizasyonun sebebi olmaya 
devam etmektedir.

İnsan Kaynakları Bakanlığı’nca ha-
zırlanan raporlarda (Sachar 2006), 
azınlıklar kategorisinde değerlendiri-
len Müslümanların, benzer toplumsal 
gruplar arasında eğitim imkânlarından 
en az pay alan kesim olduğuna dikkat 

25 Ministry of Human Resource Development (MHRD), Government of India, Haziran 
2019; The Constitution of India, Part IV, Directive Principle of State Policy, Arts. 43-48A, 
s. 23.

çekilmektedir. İlgili raporda, 6-14 yaş 
grubu çocukların dörtte birinin eğitim 
imkânından yoksun olduğu; ortaokulu 
tamamlayabilenlerin ancak %50’sinin 
liseye devam edebildiği; 17 yaş üzeri 
gençler arasında yüksek öğrenim imkânı 
bulanların oranının ise sadece %17 oldu-
ğu belirtilmektedir. Federal anayasanın 
46. maddesi, ülkede toplumun özellik-
le mağdur kesimlerine yönelik sosyal 
hizmetlerin önemine dikkat çekmesi-
ne rağmen yukarıda verilen rakamların 
ulusal ortalamaların altında seyretmesi, 
Müslüman ailelerin çocuklarının eğitim 
imkânlarından hak ettikleri payı alama-
dıklarını açıkça ortaya koymaktadır.25

Okur yazarlık ve okula devam gibi eği-
tim süreçleriyle ilgili söz konusu veriler, 
ülkede Müslümanların bu alanda sürek-
li geri planda kaldığını açıkça göster-
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mektedir (Visaria 2015: 74). Sömürge 
döneminden bu yana ülkede eğitim 
ve ekonomi arasındaki ilişkinin istih-
dama etkisi bilinmektedir; dolayısıyla 
Müslümanların modern anlamda eğitim 
eksikliği, onların sosyoekonomik statü-
lerini de belirlemektedir. Eğitimdeki bu 
olumsuz tablo, genç Müslüman nüfusun 
toplumsal mobilite süreçlerinde de aynı 
şekilde geri kaldığına işaret etmekte-
dir. 2017-2018 dönemine ait veriler, 
Müslüman nüfusun okula devam ora-
nının %14 olduğunu göstermektedir.26 

Ülkede ana dilde eğitimden okul tür-
lerine kadar çeşitli konularda sorun-
lar yaşanmaktadır. Hindistan-Pakistan 
ayrışmasının bu alandaki etkileri de 
hâlen hissedilmektedir. Örneğin Urdu 
dilinin eğitim kurumlarındaki varlığı 
giderek azalırken, Müslüman öğrenci-
ler Sanskritçe temelde yapılanan Hint 
dili ile eğitim almaya zorlanmaktadır. 
Bunda hiç şüphesiz, Kongre Partisi ik-
tidarları dönenimde Urducanın resmî 
dil olmaktan çıkartılmasının rolü vardır 

26 “On socio-economic indicators, Muslim youth fare worse than SCs and OBCs”, 01.11.2019, 
https://indianexpress.com/article/opinion/columns/muslim-community-youth-in-
dia-marginalisation-6096881/.

(Halidi 1997: 43). Bu koşullar altın-
da geleneksel eğitim kurumları olan 
medreselere yönelen Müslümanlar, bu 
kurumların modernleşmesi yönünde-
ki görüşleri destekleseler de bugüne 
kadar bu kurumların iyileşmesi adına 
ortaya konulan çabaların pek tatmin 
edici olmadığı da ortadadır (Sachar 
2006: 16, 17).

Eğitim ve ekonomik statü konusu ül-
kenin kuruluşundan bu yana genel bir 
toplumsal problem olmakla birlikte, bu 
konuda ülkede Harijan adı verilen grup-
la birlikte Hindistan Müslümanlarının 
diğer topluluklara kıyasla çok daha de-
zavantajlı bir durumda oldukları görül-
mektedir (Engineer 1985: 167). Ayrıca 
bugün İslamofobi kavramıyla açıklanan 
Müslüman topluma yönelik ayrıştırma ve 
dışlama politikalarının önceki dönemler-
de de var olduğu ve dinî kimliklerinden 
ötürü Müslümanların eğitim ve istih-
dam olanaklarından geçmişte de istifade 
edemedikleri bilinmektedir (Engineer 
1985: 168). 

Siyasi Güçler
Ülkenin kurucu gücü olan Kongre 
Partisi’ne karşı ciddi bir siyasi oluşumun 
ortaya çıkmamış olması, Müslümanları 
doğal olarak bu parti ile iş birliğine it-
miştir. Bunda sömürge döneminde güçlü 
bir yapı olan Muslim League’in çeşitli 
sebeplerle faaliyetlerine son vermesi ka-
dar, Kongre Partisi’nin liberal ve seküler 
değerleri içeren bir yaklaşımla azınlık 

dinî-etnik grupların haklarını gözeten 
politikalarının da rolü vardır. Bu bağ-
lamda, bağımsızlıktan 20. yüzyıl sonuna 
kadar iktidar olan Kongre Partisi ile ge-
nel itibarıyla Müslüman toplumu temsil 
eden Hindistan Ulema Cemiyeti (Jamiat 
al-Ulama-i Hind) adlı siyasi yapı arasın-
da bir ittifak sağlandığı ve Müslüman 
toplumun genel haklarının korunması 
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karşılığında Kongre Partisi’ne verilen 
desteğin yüzyılın sonuna kadar devam 
ettiği görülmektedir. (Halidi 1997: 43).

Hindistan Müslümanları, bağımsızlık 
sonrası toplumsal yapılaşma içerisinde 
çeşitli organizasyonlar altında hareket 
etmiştir. Bunlar arasında; Müslüman 
Danışma Konseyi (Muslim Majlis-i 
Mushawarat-Muslim Consultative 
Committee-MMM), Milliyetçi Hint 
Âlimler Konseyi (Nationalist Jamiat 
al-Ulama-yi Hind), İslam Cemaati 
(Jamaat-i Islami), Müslüman Konseyi 
(Muslim Majlis), Müslüman Birlik 
Konseyi (Majlis-i Ittihad al-Muslimin) 
ve modernistler gibi yapılar bulunmak-
tadır. Bu yapılar, isimlerinden de anla-
şılacağı üzere, genel itibarıyla âlimler 
çevresinde bir araya gelen oluşumlardır 
(Halidi 1997: 44).

Hindistan’da yaşayan Müslümanların 
karşı karşıya kaldığı problemler, ça-
lışmanın ilgili bölümlerinde dikkat 
çekildiği üzere, aslında ülkenin genel 
itibarıyla sahip olduğu kompleks so-
runlardan bağımsız değildir. Bununla 

27 “Right to Equality”, Part III, Fundamental Rights General, The Constitution of India, s. 6.
28 Part III, Fundamental Rights, Arts. 15-16, The Constitution of India, s. 7. 
29 “Cultural and Educational Rights”, Part III, Fundamental Rights, Arts. 26-30, The Consti-

tution of India, s. 14, 15.

birlikte, gündelik yaşamda bireysel ola-
rak bu tür sorunlarla yüzleşmek zorun-
da kalan Müslümanlar, Hindu egemen 
iktidar ve toplum yapısının şu veya bu 
şekilde çeşitli baskılarıyla karşı karşıya 
kalmaktadır.

1947 yılındaki ayrışmanın ardından 
Hindistan sınırları içinde kalmayı ter-
cih eden Müslüman topluluklar, ülke 
anayasasında yer aldığı üzere çok dinli, 
çok etnikli toplumsal yapıda diğerleriy-
le ortak haklara sahiptir. Bu noktada 
Hindistan Anayasası’nın 14. maddesin-
deki eşitlik ilkesi,27 15. maddesindeki 
dinî inanç, etnik köken, kast, cinsiyet, 
doğum yeri gibi hususlarda ayrımcılığın 
yasaklanması28 ilkeleri, Müslümanlar 
açısından da eşitliğin sağlanmasının 
garantisi anlamına gelmektedir. Ayrıca 
29. maddedeki dil ve kültürel hakların 
korunması; 30. maddedeki eğitim ku-
rumlarını seçme ve bu kurumlara yar-
dım konusunda devletin imkânlarında 
ayrımcılık yapılmaması29 gibi ilkeler, 
Müslümanlar için de geçerli olan te-
mel hakları ortaya koymaktadır (Sachar 
2006: 10). 

Hindistan Müslümanları, demografik 
olarak azınlık konumunda olsalar da 
tarihî olarak bölgenin asli unsurla-
rındandır. Sahip oldukları dinî, sivil 
kurumsal yapılarıyla yerleşik toplum 
özelliği gösteren Müslümanlar, sömür-
ge döneminden itibaren modernleşme 
imkânlarından görece daha az pay almış 
ve bu durum bağımsızlık sonrası sü-
reçte de benzer şekilde devam etmiştir. 

Bir yandan her daim kanıtlamaları beklenen 
vatanseverlikleri diğer yandan küresel terö-
rün tetiklediği bazı olaylar, Müslümanların 
kamusal ortamlarda rahat hareket edeme-
melerine ve giderek daha içine kapalı bir 
topluma dönüşmesine sebep olmaktadır.
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Her ne kadar Hindistan toplumu genel 
olarak kırsal toplum özelliği sergilese 
de çok etnikli ve çok dinli bu yapıda 
Müslümanların devletin sunduğu ku-
rumsal olanaklardan istifade nokta-
sında diğer gruplara kıyasla belirgin 
bir mağduriyet içinde olduğu çeşitli 
araştırmalarla da ortaya konmuştur 
(Mistry 2005: 408, 409).

Müslümanların Hindistan toplumunun 
diğer kesimlerine göre geri kalmış olma-
sında, ülkede 20. yüzyılın ikinci yarısında 
başlayan kalkınmacı modernleşme ve 
özellikle 1991’den sonraki liberal eko-
nomik yapılaşma süreçlerinde izlenen 
politikalar belirleyici olmuştur. Federal 
hükümetin ve eyalet yönetimlerinin 
Müslümanların taleplerini dikkate alan 
ve toplumsal mobilizasyonlarını gerçek-
leştirmelerine imkân veren bir yaklaşım 
benimsememeleri, buna karşın daha se-
küler ve/veya Hindu kültür ve sosyalleş-
mesine öncelik veren bir yaklaşım içinde 
olmaları bu süreçte etkili olmuştur. 1960’lı 
yıllardan itibaren yaşanan çeşitli toplum-
sal olaylarda, Müslümanların haklarının 
korunması konusunda gösterilen zafiyet, 
bu kesimin sosyoekonomik kalkınma-
sı önündeki bir diğer engeldir (Halidi 
1997: 43).

Bu çerçevede, yukarıda zikredildiği 
üzere, anayasada yer verilen haklarla 
gündelik yaşamdaki toplumsal gerçeklik 
arasında ciddi farklar olduğu anlaşıl-
maktadır. Ülkenin kahir ekseriyetini 
oluşturan kesimin Hinduizm’in çeşitli 
kollarına mensup olması, kamusal ve 
toplumsal yaşamda bu dinî yapının ağır-
lığını ortaya koymaktadır. Bu neden-
le Müslümanlar hem bu geniş toplum 
kesimi hem de devleti kontrol altında 

tutan ideolojik yapı karşısında her za-
man “vatanseverlik”lerini kanıtlamak 
zorunda bırakılmaktadır (Sachar 2006: 
11). Bütün bunların yanında, özellikle 
küresel gelişmeler çerçevesinde yükselen 
İslamofobik yaklaşımlar, Hindistan’da 
zaten var olan potansiyel dışlayıcı ze-
mini harekete geçirmiş ve Müslümanlar 
burada da “terör” ile ilişkilendirilmeye 
başlanmıştır (Sachar 2006: 11). 

Bir yandan her daim kanıtlamaları bek-
lenen vatanseverlikleri diğer yandan 
küresel terörün tetiklediği bazı olaylar, 
Müslümanların kamusal ortamlarda ra-
hat hareket edememelerine ve giderek 
daha içine kapalı bir topluma dönüşme-
sine sebep olmaktadır. Müslümanların 
kimlikleri üzerinden gerçekleştirilen 
ayrımcılık eğitim, sağlık, istihdam vb. 
neredeyse tüm alanlarda gözlemlen-
mektedir. Genel toplum içerisinde kar-
şılaşılan bu dışlayıcılık, çeşitli siyasi ve 
toplumsal hadiselerde; örneğin emniyet 
birimlerinin ve basının Müslümanları 
hedef alan yanlı tutumlarında da dikkat 
çekmektedir (Sachar 2006: 12, 13). 

Müslümanlar, geleneksel ve dinî yapı-
lanmalarının doğal bir sonucu olarak, 
genç nesillerin eğitimi için dinî eğitim 
kurumları olan medreseleri tercih et-
mektedir; ancak bu kurumların resmî 
makamlarca tanınırlığı bulunmadığı 
için bu kurumlardan mezun olanların 
kamuda ve yerleşik özel kurumlarda 
istihdam edilmeleri mümkün olama-
maktadır. Bu ise, hem söz konusu ku-
rumların hem de mezunlarının daha 
da içe kapanmasına sebep olmaktadır. 
Müslümanların -en azından bir kısmı-
nın- eğitimde modernleşme adına ser-
giledikleri olumlu yaklaşıma karşılık, 
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ne maddi ve yapısal ne de idari olarak 
mevcut medreseleri dönüştürebilmeleri 
için bir çözüm sunulmaktadır. Ayrıca 
Müslüman aileler, dışlayıcı yaklaşım-
lar sebebiyle çocuklarını medreselere 
alternatif olarak sunulan seküler veya 
Hinduların kontrolündeki resmî ve/
veya özel eğitim kurumlarına gönder-
mek istememektedir. Devlet okullarına 
devam eden Müslüman öğrencilerin 
okulu terk etme oranları diğer toplum 
kesimlerine göre daha yüksektir; do-
layısıyla bu durum diğer engelleyici 
faktörlerle birleştiğinde yüksek öğre-
time devam eden Müslüman öğrenci 
sayısını da olumsuz etkilemektedir. 
(Sachar 2006: 15).

Yukarıda dikkat çekilen ve açıkça 
toplum baskısı ve hükümetlerin giz-
li/açık desteğine konu olan süreçler, 
Müslümanlar arasında bir eksiklik ola-
rak hasredilen modernleşme önünde 
de engel teşkil etmektedir. Bu noktada 
Müslümanları hem modernleşmedikleri 
için eleştiren hem de onlara bizatihi 
talep ettikleri modernleştirici araçları 
ve kurumları sağlamada yardımcı ol-
mayan çevrelerin aynı olması ise, açık 
bir paradoksa işaret etmektedir.

Anayasada yer verilen hakların günde-
lik yaşamda karşılık bulmasını ya da bir 
başka deyişle Hindistan toplumunun 
genel karakteristiği içerisinde bu hakla-

rın pratiğe geçirilebilmesini engelleyen 
temel unsur, kuşkusuz, ülkedeki siya-
si ve toplumsal koşullardır. Özellikle 
BJP iktidarları döneminde belirgin bir 
şekilde gözlemlendiği üzere, ülkede 
Müslümanların kendilerini güvende 
hissedebilecekleri bir toplumsal ve ka-
musal ortamın varlığından bahsetmek 
oldukça güçtür.

Bugün Hindistan’da yaşayan Müslü-
manların karşı karşıya olduğu sorunları 
iki kategoride ele almak mümkündür. 
İlki, farklı eyaletlerde farklı nüfus yo-
ğunluklarına sahip Müslüman grupların 
kendi aralarında siyasi bir birlik sağla-
yamamış olmalarından kaynaklanan 
sorundur. Bu durum üzerinde, eyaletler 
arasındaki sosyoekonomik koşullar, dil 
ve etnik farklılaşmalar gibi sebepler 
etkili olmaktadır. Bazı eyaletlerde yaşa-
yan Müslümanların önceki seçimlerde 
BJP’yi desteklemeleri, diğer faktörlerin 
yanı sıra, kuşkusuz, Müslüman gruplar 
arasındaki toplumsal ve siyasi birlik 
konusundaki zafiyete işaret etmekte-
dir. Örneğin 2017 yılında ülkenin en 
önemli eyaletlerinden kabul edilen 220 
milyon nüfuslu Uttar Pradeş’te yapılan 
seçimlerde, eyalet nüfusunun %20’sini 
oluşturan Müslümanların %15’i BJP’ye 
oy vermiştir.

İkinci önemli sorun ise, toplumdaki 
Hindu-Müslüman ayrışmasıdır. Bu 
sorunun kökeni 20. yüzyılın başlarına 
kadar dayanmaktadır; ancak sorunun 
kangrenleşmesinde 1947 yılında gerçek-
leşen Hindistan-Pakistan ayrışmasının 
rolü büyüktür. Bu tarihe kadar görece 
bir sınır bütünlüğüne sahip olan geniş 
Hint toplumunda, toprak bütünlüğün 
bozulmasının yol açtığı travma, derin 

Bazı eyaletlerde yaşayan Müslümanların 
önceki seçimlerde BJP’yi desteklemeleri, 
Müslüman gruplar arasındaki toplumsal 
ve siyasi birlik konusundaki zafiyete işaret 
etmektedir. 
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psikolojik ve siyasi kaygılara sebep ol-
muştur. Bu durumun da toplumda ciddi 
bir ayrışmaya yol açtığı ve bu süreçte 
oluşan tepkinin farklı şekillerde yenile-
nerek bugüne kadar geldiği görülmek-
tedir (Desai 2000: 45). 

Bu konu incelenirken “Hindistan 
Müslümanları” denilerek genelleştir-
me yapmanın bazı mevzuları anlamada 
işimizi kolaylaştıran bir enstrüman ol-
duğuna kuşku yoktur; ancak bu süreç, 
Hindistan Müslümanlarının hangi siyasi 
ve toplumsal vasıtalarla birbirlerine des-
tek oldukları ve nasıl bir bütün teşkil 

30 1964 yılında kurulan Hindu birliğini öncelemesi kadar radikal çıkışlarıyla da tanınan 
VHP’nin gençlik kolu Bajrang Dal’dır (Hanuman’s Army) (Malik 2003: 27, 29).

31 Ayodhya’daki Babri Camii’nin bulunduğu mekânın Hindularca kutsal kabul edilmesi 
üzerine caminin yıkılıp yerine Hindu tapınağı inşa edilmesi talepleri, toplumsal gergin-
liği artıran bir husus olarak ortaya çıkmıştır. Bu konunun Adityanath’la bağlantısı ise, 
onun bir süredir başında bulunduğu Hindu manastırının tapınak inşası konusunda 
oynadığı rolle ilişkilidir. Ayodhya’daki gelişme, 16. yüzyılda Babür Şah tarafından inşa 
edilen bu caminin bulunduğu yerin, Hindularca Ram adlı tanrının doğum yeri olduğu 
iddialarıyla gündeme gelmiştir (Malik 2003: 30).

ettikleri sorularıyla birlikte ele alınma-
lıdır. Dikkatle incelenmesi gereken bir 
diğer konu, Müslüman kesimlere reh-
berlik yaptığı düşünülen siyasi elit ve 
hocalar konusudur. Hocalar Müslüman 
toplumda özellikle geleneksel liderlik 
anlamında öne çıkmaktadır. Bu alanda 
yaşanan zafiyetin, daha 1947 yılındaki 
bölünme öncesine dayandığı görülmek-
tedir. Örneğin Muslim League’in o dö-
nem gündeme getirdiği şartlar arasında, 
ağırlıklı olarak tarım sektöründe yer alan 
Müslümanların sosyoekonomik koşulla-
rına dair hiçbir vurgunun olması oldukça 
dikkat çekicidir. (Engineer 1985: 168).

Siyasi ve Toplumsal Şiddet
Müslümanların BJP iktidarı döneminde 
maruz kaldıkları şiddet ortamından ne 
kadar etkilendikleri ve bu duruma nasıl 
karşılık verdikleri konusu da önemlidir. 
Ülkenin eyalet sistemine göre yönetil-
mesi, sadece siyasi bir ayrışma olarak 
değerlendirilmemelidir; etnik, dinî ve 
kültürel farklılaşmaların eyalet sistemine 
eşlik eden yapısal bir duruma işaret ettiği 
de düşünülmelidir.

Hindistan’da alt etnik gruplar arasında-
ki çatışmacı ortamı provokatif olarak 
sürdüren yapıların başında, BJP’nin bir 
anlamda siyasi koalisyonu ve oy deposu 

durumundaki RSS ve koalisyonun dinî 
milliyetçiliğinin merkezi görünümünde-
ki Dünya Hindu Konseyi (Vishwa Hindu 
Parishad-VHP) gelmektedir (Brass 2003: 
365). 30

Yakın geçmişe atıfta bulunulacak olursa 
BJP yönetiminin uyguladığı Hindutva po-
litikalarının başlangıç noktası kabul edilen 
gelişmeler; Ayodhya Camii’nin yıkılması 
(6 Aralık 1992)31 ve Narendra Modi’nin 
Gücerat eyalet başbakanlığı yaptığı dö-
nemde (2001-2014) eyalette yaşanan şiddet 
olaylarıdır (2002). Daha önceki yıllarda ise 
1969’da Ahmedabad ve 1970’te Bivandi’de, 
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yine aynı dönemde Varanasi, Aligarh ve 
Cemşidpur gibi yerlerde de çeşitli şiddet 
olayları meydana gelmiştir. Bu süreçte 
yaşanan en kanlı olayların başında, 1983 
yılında Assam’da Müslümanları hedef 
alan ve tarihe Nellie Katliamı olarak ge-
çen olaylar gelmektedir (Engineer 1985: 
169; Brass 2003. 366; Malik 2003: 30). 
Bu kısa kronoloji, etnik ve dinî temelli 
çatışmaların Hindistan’da periyodik ola-
rak gündeme geldiğini ve bu süreçlerin 
mağdurlarının da Müslümanlar oldu-
ğunu açıkça göstermektedir. 

Bu çerçevede, tarihî olarak var olan çe-
şitli ritüellerin günümüzde hâlen top-
lumsal şiddet hareketlerine dönüşme 
potansiyeline sahip olduğu konusunun 
güncelliğini koruduğu anlaşılmaktadır. 
Örneğin Hindularca kutsal addedilen ve 
tanrılık vasıfları olduğuna inanılan Ram 
Lila adına düzenlenen ritüeller bunlar-
dan biridir. Her yıl yapılan bu ritüeller, 
diğer toplum kesimlerini ve özellikle 
Müslümanları hedef alan ajitasyon ve 
tehditlere dönüşmektedir. Tanrı Ram 

32 “PM Modi laid foundation of Hindu Rashtra by attending Ram Temple bhoomi pujan, 
says Owaisi”, theprint.in, 05.08.2020.

Lila, bilhassa ülkenin kuzeyinde RSS 
tarafından siyasi bir figüre dönüştürül-
mektedir (Brass 2003: 365). Bu bağlam-
da, Ram Lila adına yapılması planlanan 
ve 5 Ağustos 2020 tarihinde Başbakan 
Narendra Modi’nin de temel atma töre-
nine katıldığı tapınak inşaatı, benzer bir 
provokasyonun üst düzey siyasetçilerin 
katılımıyla sürdürülüşünün en yakın 
örneklerinden biridir.32

Genel itibarıyla BJP iktidarı döneminde 
yaşanan şiddet olaylarının ve ayrım-
cılığın herhangi bir etnik ve kültürel 
farklılık gözetmeden tüm Müslümanları 
hedef aldığı açıkça görülmektedir. 
Müslümanlar bu saldırılar karşısında 
birbirinden bağımsız, ancak benzer tep-
kiler gösterseler de ortak bir hareket 
zeminlerinin olmaması ve bu durumun 
politikaya evrilebilecek bir mekanizma 
oluşturmaması, başta BJP olmak üzere 
Hindutva ideolojisini benimseyen çev-
reler karşısındaki siyasi ve toplumsal 
zafiyetlerinin devam edeceğini göster-
mektedir.

Müslümanlar: Toplumsal Mozaiğin
Önemli Bir Parçası
BJP gibi bir siyasi hareketin Müs-
lümanları hedef alan politikalarının 
ülkede sadece Hindu ve Müslüman 
ayrışmasına yol açmadığı, ayrıca bunu 
besleyecek ve bundan beslenecek şekilde 
adına ulus devlet denilen bütüne yönelik 
bir tehdit oluşturduğu da görülmektedir. 

Bu durumun ilk emareleri, 2015 yılın-
da Assam eyaletinde illegal göçmenleri 
tespit amacıyla başlatılan çalışmalarla 
kendini göstermiştir. Ardından 2019 
yılında vatandaşlık kayıt sisteminin 
yenilenmesi ve Vatandaşlık Yasası’nın 
güncellenmesi adı altında, hedefinde 
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Müslümanların olduğu bir politikanın 
hayata geçirilmesi, bardağı taşıran son 
damla olmuştur.33

Her ne kadar BJP yönetimi, Assam’da 
yaşayanların Yabancılar Mahkemesi 
(Foreigners Tribunals) adlı makama iti-
raz hakkı olduğunu söylese de temelde 
verifikasyon sürecinin belgelere dayan-
ması, doğal olarak bazı sorunları da be-
raberinde getirmektedir. Ayrıca eyalet 
yönetiminin Bengalce konuşan azınlık 
gruba yönelik ön yargıları nedeniyle 
önümüzdeki günlerde bu kesimin başvu-
rularının değerlendirilmeye alınmaması 
yönünde bir kararın çıkmasından da 
endişe edilmektedir.34

Nesillerdir bu bölgede yaşayan Müs-
lümanlar arasında, aile kökenleriyle 
ilgili belgesi olanların yanında hiçbir 
belgeye sahip olmayanlar da vardır. Bu 

33 “Behind India’s Citizenship Clash Fear and Uncertainty for Two Million in Limbo.”
34 agm.
35 agm.

da idari bürokratik altyapının yeter-
sizliği sebebiyle geniş kitlelerin mağ-
duriyetine konu teşkil edebilecek bir 
sorundur. Bugüne kadar yaşanan bazı 
örnekler, sürecin ne denli çatışmacı ve 
bölücü bir nitelik arz ettiğini açıkça 
ortaya koymaktadır. Aynı Müslüman 
aileye mensup bir birey vatandaşlık 
hakkından yararlanamazken, ailenin 
diğer bireylerine bu hakkın verilmesi, 
aile bölünmelerine yol açmaktadır.35 

BJP yönetimi söz konusu uygulamaya 
gerekçe olarak bu kişilerin kayıtlarının 
olmadığını iddia etse de Müslüman aileler 
ellerinde belgeleri olduğunu ve bunları 
ilgili makamlara sunduklarını belirtmek-
tedir. Bu konuda başta Assam eyaleti yö-
netimi olmak üzere merkezî hükümetin 
önümüzdeki süreçte nasıl bir yaklaşım 
içinde olacağı merak edilmektedir.
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BJP yönetiminin kayıtları bulunma-
yan Müslümanları geldikleri ülkelere 
sınır dışı etme sürecinde, bu insanları 
toplama kamplarına yerleştireceği yö-
nündeki açıklamaları, akıllara komşu 
ülke Myanmar’da 2012 yılından itiba-
ren Arakanlı Müslümanların yaşadığı 
trajediyi getirmektedir. Myanmar yö-
netimi de Arakan eyaletinde yaşayan 
Müslümanlar için benzer bir nüfus kaydı 
kanıtlama şartı öne sürmüştür.

Assam eyaletinde başlatılması planla-
nan sürecin önü, Başbakan Narendra 
Modi’nin Aralık 2019’da CAA’yı imza-
lamasının ardından açılmıştır. Yasanın 
imzalanmasından sonra ülke çapında 
başlayan sivil toplumsal hareketler, as-

lında hedefte sadece Assam’da yaşayan 
Müslümanların olmadığını, ülkenin 
dört bir yanındaki Müslümanların hedef 
alınmak istendiğini ortaya koymuştur. 
Bunun en açık kanıtı ise -ilgili yasanın 
bizatihi kendisi olması dışında- BJP’nin 
önemli isimlerinden İçişleri Bakanı Amit 
Şah’ın söz konusu yasanın 2024 seçimleri 
öncesinde ülke genelinde uygulanacağı 
yönündeki açıklamasıdır. 

Başbakan Modi, 2019 yılı Aralık ayı orta-
larında başlayan gösterileri yatıştırmaya 
matuf bir şekilde bu görüşü yadsıyan bir 
beyanla gündeme gelse de BJP içinde bu 
düşünceye alternatif bir yapının olmadığı 
da ortadadır. Kaldı ki, BJP hükümetinin 
ulusal bütünlüğü düşünerek böylesi bir 
uygulamayı hayata geçirmeyeceğine dair 
rasyonel bir siyasi duruşu ve politikası 
olduğunu söylemek de bir hayli güçtür. 
Sadece ulusal gelişmeler değil, bölgesel 
ve küresel gelişmeler de Modi hükü-
metinin Müslümanları hedef alan poli-
tikalarına yeni versiyonlar ekleyeceğini 
düşündürmektedir. 

SONUÇ
Tarih boyunca pek çok siyasi oluşuma ev 
sahipliği yapan Hindistan, zengin din, 
etnik ve dil çeşitliliğiyle dikkat çekmekte-
dir. Ülke bu özellikleri sebebiyle Asya kı-
tasının kültürel birikimi içerisinde ken-
dine özgü bir yere sahiptir. İslam öncesi 
dönemde Hindu ve Budist toplumların 
varlığı, görece sınırlı dönemlerde siyasi 
birliği getirirken, İslamlaşma ile birlikte 
bölge halkları, uzun süreli ve birbirine 
eklemlenmiş siyasi yapılar içerisinde 

sürdürülebilir toplumsal ilişkiler geliş-
tirmişlerdir.

Bu dönemlerde bölge, kültür ve sanat 
alanında elde ettiği büyük birikimin yanı 
sıra doğu-batı, kuzey-güney ticaretinin 
odak merkezlerinden biri olmasıyla da 
önemli bir ticaret ve ekonomi merkezi 
hâline dönüşmüştür. Hindistan coğ-
rafyası, doğuda Çin ve Takımadalar 
bölgesi, batıda Akdeniz, Avrupa, Arap 

Nesillerdir bu bölgede yaşayan Müslümanlar 
arasında, aile kökenleriyle ilgili belgesi 
olanların yanında hiçbir belgeye sahip ol-
mayanlar da vardır. 
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Yarımadası ve Afrika ile kara ve su yol-
ları vasıtasıyla çok önemli ticari bağlar 
kurmuştur.

Bu zengin yapısal unsurlar, Hindistan’ı 
tarihin erken devirlerinden itibaren 
Avrupa milletlerinin gündemine taşı-
mış ve bölge 15. yüzyıl sonlarıyla birlikte 
sömürgecilik sürecine konu olmuştur. 
Mughal adıyla da anılan Babürlülerin 
hüküm sürdüğü döneme tekabül eden 
ve tedrici olarak gelişip Avrupa kapita-
lizminin oluşumuna zemin hazırlayan 
süreçleri barındıran sömürgecilik ev-
releri, ilk olarak Portekizliler, ardından 
da diğer bazı Batı Avrupa devletleri ve 
özellikle İngilizlerle devam etmiştir.

İngilizler, diğer sömürge topraklarında 
uyguladıkları yönetim anlayışına benzer 
şekilde, Hindistan’da da Müslüman ve 
Hindu toplumu ayrıştırmaya yönelik 
bir siyaset gütmüştür. 19. yüzyıl ortala-

rında yaşanan ayaklanma sonrasında ise 
farklı bir evreye geçilmiştir. Bölgenin bu 
iki dinî-toplumsal yapısının Hindistan 
milliyetçiliği ve İngiliz aleyhtarlığı ortak 
paydasında şekillenen bağımsızlık yanlısı 
hareketleri, çeşitli iç ve dış faktörlerin 
etkisiyle ayrışmış ve bu süreç, 2. Dünya 
Savaşı sonrasında yaşanan bölünmeye 
kadar gitmiştir.

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra 
yeni bir ulus devlet olarak ortaya çıkan 
Hindistan’da hazırlanan anayasa, ülke-
nin sahip olduğu çok etnikli, çok dinli 
yapıyı ayakta tutacak toplumsal ve siyasi 
zeminin anayasal karşılığı olarak, ülke-
deki bütün gruplara eşit haklar tanımış 
ve bir anlamda yeni devletin garantisi 
olmuştur. Bununla birlikte, sömürge 
dönemi mirası olarak geri kalmışlık, o 
yılların küresel siyasetinde hâkim olan 
kutuplaşmacı eğilimler, Hindistan’ı kendi 
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içine kapanan ve Bağlantısızlar adıyla 
anılan grubun bir mensubu kılmıştır.

Ekonomik modernleşmenin sağlanmaya 
çalışıldığı bu dönemde, aynı zamanda 
farklı toplum kesimlerinin karşılaştığı 
sorunlar, ulusal gündemin en önemli 
meselelerinden biri olmuştur. Bu anlam-
da, Müslüman-Hindu ayrışmasının za-
man zaman çatışmacı bir boyuta ulaşma-
sı, özellikle bölgenin asli unsurlarından 
olan Müslümanların -sahip oldukları 
anayasal haklara rağmen- ayrımcılığa 
uğramalarına ve ülkenin diğer bazı 
kesimlerinin ulaştığı sosyoekonomik 
kalkınma süreçlerinden mahrum kal-
malarına sebep olmuştur.

Söz konusu bu ayrıştırmacı sürecin si-
yasi ve toplumsal aktörleri olarak RSS 
ve Hindu milliyetçisi BJP, 1980’lerden 
itibaren ülkenin siyasi gündeminde öne 
çıkmaya başlamıştır. Soğuk Savaş dö-
neminin bitmesiyle ortaya çıkan yeni 
bölgesel ve küresel süreçlerin getirdiği 
sorunların da etkisiyle BJP, hem top-

36 https://indiancitizenshiponline.nic.in/citizenshipact1.htm

lumsal zeminini genişletmiş hem de 
siyasette söz sahibi olmaya başlamıştır. 
1998 yılındaki birkaç denemesinde ikti-
dar şansını koalisyonların çözülmesiyle 
yitiren BJP, 2014 yılından bu yana ülke 
yönetimini elinde bulundurmaktadır. Bu 
süreçte, Hindutva ideolojisinin siyasete 
yansıyan yüzü olan BJP, geniş Müslüman 
kitleleri etkileyen politikalarıyla ulusla-
rarası gündemde yer bulmaktadır. Başta 
Vatandaşlık Yasası ve Keşmir konusu ol-
mak üzere 2019 yılından bu yana alınan 
yasal kararlar, ülkede toplumsal barışı 
tehdit eder hâle gelmiştir.

Bugün Hindistan gündemini meşgul 
eden hususlar, yakın geçmişte çeşitli 
sebeplerle komşu ülkelerden göç eden 
kesimler arasından kimlere vatandaşlık 
verileceği tartışmalarıyla başlamıştır. 
Tartışmaların odağında, ülkenin bağım-
sızlığından kısa bir süre sonra (1951) ya-
pılan nüfus sayımının ardından 1955’te 
yürürlüğe giren Vatandaşlık Yasası’nın 
yenilenmesi konusu vardır.36
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Söz konusu yasanın yenilenmesiy-
le birlikte Bangladeş, Pakistan ve 
Afganistan’dan gelen Müslümanlar dı-
şındaki göçmenlere vatandaşlık verile-
ceği yönünde bir açıklama yapılmıştır. 
İlk etapta Assam eyaletinde uygulana-
cağı belirtilen bu yasanın diğer eyaletler 
için de geçerli olacağı haberlerinin ya-
yılması üzerine de insanlar protesto için 
sokaklara çıkmaya başlamıştır. NRC 
ve ardından gelen CAB düzenlemesi 
bağlamında, bireylerin “demografik bil-
gilerinin güncellenmesi/incelenmesi” 
ilk olarak ülkenin kuzeydoğusunda yer 
alan Assam eyaletinde uygulamaya ko-
nulmuştur. Bu uygulamanın önümüzde-
ki birkaç yılda ülke geneline yayılacağı 
yönündeki açıklamalar, Müslüman top-
lum arasında ciddi bir gerilime sebep 
olmuştur.37 Bu yasa ile kimlerin meşru 
Hindistan vatandaşlığı statüsüne sahip 
olduğunun belirlenmesi süreci, geçmişe 
dönük bir yapılandırmayı da gündeme 
getirmektedir.

Hindistan’da Başbakan Narendra 
Modi’nin 11 Aralık 2019 tarihinde 
imzaladığı Vatandaşlık Yasası, ülke 
genelinde önemli toplumsal tepkilere 
yol açmıştır. Söz konusu tepkilerin gü-
nübirlik olaylar olmaktan çıkıp siyasi bir 
karaktere dönüşüp dönüşmeyeceği ise, 
BJP politikalarının devam edip etme-
yeceğine bağlı görünmektedir. 

Hindistan’da din temelli vatandaşlık 
şartının uygulamaya konulma çaba-

37 “What is NRC: All you need to know about National Register of Citizens”.

sı, ülkenin seküler anayasasında yer 
alan eşitlik ilkesine tamamen aykırı-
dır. Ülkede 2019’un Aralık ayından bu 
yana devam eden toplumsal tepkinin 
temelinde de bu girişim vardır. Sadece 
mağdur olan veya gelecekte mağduriyet 
yaşama ihtimali bulunan Müslümanlar 
değil, ülkedeki farklı din, etnik ve kast 
kökenine sahip kesimler de aynı sebeple 
meydanları doldurmaktadır. Hindistan 
sokaklarındaki bu tablo, BJP hükümeti-
nin ne kadar yanlış bir karar verdiğinin 
en açık kanıtıdır. 

Yukarıda kısaca değinilen gelişmeler, 
dış politika süreçlerinin Hindistan 
Müslümanlarına yönelik uygulamala-
ra etkisini açıkça ortaya koymaktadır. 
Örneğin 1980’lerin küreselleşme ve 
neo-liberalleşme eğilimleri ile 2001 
yılında ABD’de yaşanan saldırıların 
sebep olduğu İslamofobi, Hindistan 
Müslümanlarını hiç kuşku yok ki en 
az ülke içindeki gelişmeler kadar et-
kilemiştir (Malik 2003: 31). Bu süreç, 
Hindistan’la sınırı bulunan bütün 
Müslüman ülkelerle ilişkilere de şu veya 
bu şekilde tesir etmektedir. Özellikle 
küresel İslamofobi’nin ortaya çıkması 
ve yaygınlaşmasında, Batı Avrupa ve 
ABD’deki sağ iktidarların liberal de-
mokrasi ve özgürlükler gibi kendi siyasi 
değerleri aksine bir yapılanma içine gir-
meleri, Hindistan özelinde BJP iktidarı 
ve Hindutva ideolojisinin yükselişinde 
kendini göstermektedir.

Hindistan’da Başbakan Narendra Modi’nin 11 Aralık 2019 tarihinde imzaladığı 
Vatandaşlık Yasası, ülke genelinde önemli toplumsal tepkilere yol açmıştır.
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Hindistan tarihinin sorgulaması, 
“Kimin tarihi?” sorusunu da berabe-
rinde getirmektedir. Öyle ki ülkenin 
çok etnikli çok dinli toplumsal yapısı, 
aynı zamanda bu yapıların her birinin 
kendine özgü bir tarihî ve geleneksel 
boyutu olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bugün Hindistan’da din temelli vatan-
daşlık şartının uygulamaya konulma 
çabası, ülkenin seküler anayasasında 
yer alan eşitlik ilkesine tamamen aykı-
rıdır. Ülkede 2019’un Aralık ayından 
bu yana devam eden toplumsal tep-
kinin temelinde de bu girişim vardır. 
Sadece mağdur olan veya gelecekte 
mağduriyet yaşama ihtimali bulunan 
Müslümanlar değil, ülkedeki fark-
lı din, etnik ve kast kökenine sahip 
kesimler de aynı sebeple meydanları 
doldurmaktadır. 
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