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HİNDİSTAN ÜLKE RAPORU 

Resmi Adı Hindistan Cumhuriyeti 

Başkenti Yeni Delhi 

Dili 

Ülkede konuşulan yüzlerce dil varsa da resmi dili Hintçe ve İngilizce’dir. Bunların yanında 
resmi dil statüsünde olan diğer diller Assamca, Bengalce, Bodo, Dogri, Gujaratça, 
Kannada, Keşmirce, Konkani, Maithili, Malayalamca, Manipuri, Meithili, Marathice, 
Nepalce, Oriya, Pencapça, Sanskritçe, Santali, Sindi, Tamilce, Teluguca, Urduca’dır. 

Dini %78,9 Hindu, %15,4 Müslüman, %2,4 Hristiyan, %3,3 Diğer dinler.*2 

Nüfus 1.366.417.075 

Nüfusun Etnik Dağılımı %72 İndo-Aryan kökenli, %25 Dravidian kökenli, %3 Diğer.3 

Yüz Ölçümü 2.973.190 km2 

Para Birimi Hint Rupisi 

Yönetim Şekli Çift kamaralı çok partili federal cumhuriyet 

Hükûmet Cumhurbaşkanı : Ram Nath Kovind, Başbakan : Narendra Modi 

Kaynaklar : Encyclopædia Britannica, Dünya Bankası 2019  * : tahmin 
 

1 Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, meryem.sezgin.bsnss@gmail.com 
2 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/india/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020 
3 https://www.worldatlas.com/articles/biggest-ethnic-groups-in-india.html 
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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı 
Hindistan, Hint Yarımadası’nda bulunur ve yarımadanın çoğunu kendi sınırları içerisinde bulundurur. Sınır 
komşuları Pakistan, Nepal, Bhutan, Çin, Myanmar ve Bangladeş’tir. Neredeyse 3 milyon kilometrekarelik 
alanıyla dünyanın en büyük 7. devletidir.4 Günümüzde Hindistan, 1.37 milyarlık nüfusuyla dünyanın nüfusu en 
yüksek ikinci ülkesidir. Birleşmiş Milletlere göre, 2027 yılında Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi olarak 
Çin’in yerini alacaktır.5 

 
Ülkenin halihazırdaki nüfus artış oranı %1, nüfus yoğunluğu ise km2 başına 455 kişidir. Ortalama yaşam 
süresinin erkeklerde 68,2, kadınlarda 70,6, nüfusun genelinde 69,4 olan ülkede okuma yazma oranı (%74) 
özellikle kadınlarda çok düşüktür (%65). Ülkenin en kalabalık şehirleri Mumbai (12,6 milyon), Delhi (11,9 
milyon) ve Bangalore’dur. (5,1 milyon).6 
 
Hint toplumunun en önemli yapı taşlarından biri kast sistemidir. Kast sistemi, toplumu dört ana kategoriye 
böler. En üst kategoride yer alan Brahmanlar, din adamları ve entelektüel kesimden oluşmaktadır. Bir alt 
kategoride savaşçı ve askerlerden oluşan Kshatriyalar, onun altında tüccar kesimden oluşan Vaishyalar, 
onun altında ise işçi ve köle sınıfından olan Sudralar vardır. Kast dışı kabul edilen Dalitler ise bayağı işleri 
yaparlar ve onlara dokunmak bile hakir görüldüğü için dokunulmaz adını alırlar. Dünyanın en katı sosyal 
ayrım sistemlerinden biri olan kast sistemi yasaklanmış ve özellikle Dalitlere pozitif ayrımcılık uygulanarak 
zayıflatılmak istenmişse de hala varlığını sürdürmektedir.7 
 
Siyasi Yapısı 
Hindistan, “üniter özellikli ve federal yapılı parlamenter bir hükûmet ile yönetilen bağımsız sosyalist seküler 
demokratik cumhuriyet”tir.8  Halihazırdaki cumhurbaşkanı 2017’de göreve gelen Ram Nath Kovind, başbakan 
ise 2014’te göreve gelen Narendra Modi’dir. Bir sonraki başkanlık seçimleri 2022’de, genel seçimler 2024’te 
yapılacaktır.9 

 
Cumhurbaşkanı, parlamentonun iki kamarasından da seçilen üyelerden oluşan bir delegeler kurulu 
tarafından 5 yıllığına dolaylı olarak seçilir. Hükûmetin başı olan başbakan ise genel seçimlerden sonraki 
çoğunluk partisinin Millet Meclisi üyeleri tarafından 5 yıllığına seçilir. Kabine, başbakanın tavsiyesiyle 
cumhurbaşkanı tarafından atanır.10 
 
 
 

4 https://www.britannica.com/place/India 
5 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, PopulationDivision (2019). World Population Prospects 2019:  
   Highlights (ST/ESA/SER.A/423). 
6  İstatistikler Dünya Bankası ve Statista’nın son verilerinden alınmıştır. 
7  https://tr.euronews.com/2016/02/23/hint-kast-sistemi 
8  https://www.india.gov.in/topics/governance-administration 
9  https://www.nordeatrade.com/se/explore-new-market/india/political-context 
10 https://www.nordeatrade.com/se/explore-new-market/india/political-context 
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Hindistan Parlamentosu (Sansad), Eyaletler Konseyi (Rajya Sabha) ve Millet Meclisi (Lok Sabha) olmak üzere 
iki kamaradan oluşur. 245 sandalyeli Eyaletler Konseyi üyelerinden azami 12’si cumhurbaşkanı tarafından, 
kalan üyeler ise eyalet meclisleri ve bölgesel meclislere mensup üyeler tarafından seçilip tamamı 6 yıl 
görev yapar. 545 sandalyeli Millet Meclisi üyelerinden ikisi cumhurbaşkanı tarafından, kalan üyeleri ise tek 
üyeli seçim bölgelerinden çoğunluk oylaması ile seçilip tamamı 5 yıl görev yapar.11 
 
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da seçimler tek bir günde yapılamamaktadır. 2019’daki 
genel seçimler yedi ayrı kısımdan oluşan ve altı haftalık bir süreçte ancak tamamlanabilmiş, seçimlerin 
sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için neredeyse 4 milyon personel görevde bulundurulmuştur. Seçimlerin 
yürütülmesi Milli Seçim Komisyonu isimli bir kurula aittir.12 
 
Hindistan, idari bakımdan 28 eyalete ve 9 birlik bölgesine ayrılır. Eyaletler Andhra Pradesh, Arunachal 
Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, 
Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Pencap, Rajasthan, Sikkim, 
Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand ve Batı Bengal’dir. Birlik bölgeleri ise Andaman-
Nicobar, Chandigarh, Daman-Diu, Dadar-Nagar Haveli, Delhi, Jammu-Keşmir, Ladakh, Lakshadweep ve 
Puducherry’dir.13 
 
Ekonomik Yapısı 

GSYİH 2,869 trilyon ABD doları 

Kişi Başı GSYİH 2.099,599 ABD doları 

GSYİH Büyüme Hızı %4,181 

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %3,129 

Milli Gelir 2,893 trilyon ABD doları 

Kişi Başı Milli Gelir 2.120 ABD doları 

Enflasyon %7,66 

Resmi Döviz Kuru 73.77 Hint Rupisi ~ 1 ABD Doları15 

İşsizlik Oranı %5,399 

Genç İşsizlik Oranı %22,525 

İş Gücü 500.995.152 

Kaynak : Dünya Bankası 2019 
 

11 https://www.electionguide.org/countries/id/101/ 
12 http://www.rogerdarlington.me.uk/Indianpoliticalsystem.html 
13 https://indianexpress.com/article/india/28-states-9-union-territories-here-is-the-new-map-of-india-6099663/ 
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Ağustos 2019’da Başbakan Modi, bölgesel özerklik konumunda olan Jammu ve Keşmir bölgesinin özerkliğini 
kaldırıp burayı Ladakh ve Jammu-Keşmir birlik bölgeleri olarak ayırmış, bu durum zaten hassas olan 
Pakistan-Hindistan ilişkilerinin gerilmesine sebep olmuştur.14 

 
Hindistan, dünyanın 5. büyük ekonomisidir.16 GSYİH rakamlarının hayli yüksek olmasına rağmen nüfusun 
çokluğundan dolayı orta düşük gelirli ülkeler arasında yer alır (Dünya Bankası). Yakın zamana kadar büyük 
ekonomiler arasında en hızlı büyüyen ekonomi olma özelliğine sahip olan ülke, konumunu Çin’e 
kaptırmıştır.17 
 
2000’li yıllardan bu yana Hindistan, aşırı yoksullukla mücadelede önemli bir yol kat etmiştir. Son yıllarda 
ekonomik gelişmenin hızlandırılması kapsamında aralarında İflas Kanunu, Mal ve Hizmet Vergisinin de 
bulunduğu önemli yeniliklere imza atılmıştır. Fakat geleceğin en kalabalık ülkesinin sorunları karşısında bu 
yeniliklerin etkisi artırılmak zorundadır. Dünyanın en büyük genç nüfusuna sahip olan ülkede neredeyse 
gençlerin üçte biri ne eğitim almakta ne de çalışmaktadır. Kişi başı GSYİH’nin düşük olduğu ve nüfusun 
neredeyse dörtte birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkede gelir dağılımında şiddetli bir eşitsizlik 
gözlemlenmektedir: ülke nüfusunun en zengin %1’i mal varlığının %53’üne sahiptir.18 

 

 
 

14 https://www.nordeatrade.com/se/explore-new-market/india/political-context 
15 https://www.federalreserve.gov/releases/h10/hist/dat00_in.htm 
16 https://www.statista.com/statistics/722944/g20-country-gdp-levels/ 
17 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53981830 
18 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/india/economical-context 
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Hindistan ekonomisi pandemi öncesinde zaten bir duraksama devrindedir. Yatırımlar ve ihracat azalırken ve 
özel sektördeki talepte düşüş gözlenirken büyümeyi sağlayan şey hükûmet harcamalarıdır. Pandemi 
sürecinde ise Nisan-Haziran döneminde GSYİH’de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gözlenen %24’lük 
daralma, ekonomik veri kaydının başlangıcından beri kaydedilen en büyük daralma olmuştur. Hükûmet, 
alınan zararı hafifletmek amacıyla ekonomik teşvik paketleri başta olmak üzere birtakım tedbirler almıştır.19 
Salgın, ülke iş gücünün büyük bir kısmının mensup olduğu gayri resmi sektörü daha da etkilemiştir. 
Hindistan nüfusunun halihazırda yoksulluk sınırında yaşayan yarısı, pandemi tedbirlerine bağlı iş kayıpları 
sebebiyle tekrar yoksul duruma düşme tehlikesi altındadır.20 
 
Bu veriler ve yürütülen tahminler Hindistan’ın bağımsızlık tarihinde görülen en ağır resesyona girmek üzere 
olduğunun bir işareti sayılmaktadır. 1980’den beri hiç ekonomik daralma gözlemlenmemiş olan ülkede bu 
seneki daralmaya dair tahminler %3-10 arasında değişmektedir.21 IMF raporlarına göre pandeminin ilk 
aylarında ekonomik büyüme gerçekleştirmesi beklenen iki ülkeden biri (diğeri Çin) olan Hindistan, vaka 
sayısında ve ekonomik durumda beklenenden kötü sonuçlarla karşılaşmıştır. Bunun bir sonucu olarak 
Hindistan ekonomisinin 2020 yılı için %10,3 oranında daralma göstermesi ve 2021’de %8,8 oranında bir 
gelişme kaydetmesi beklenmektedir.22 
 
Dış Ticaret 

Hindistan Dış Ticaret Verileri (bin $) 

 2017 2018 2019 

İhracat 295.862.157 323.997.680 323.250.726 

İthalat 443.852.795 509.273.228 478.883.729 

Hacim 739.714.952 833.270.908 802.134.455 

Denge -147.990.638 -185.275.548 -155.633.003 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Hindistan’ın başlıca ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, değerli taşlar, makineler, organik 
kimyasallar ve araçlardır. Ana ihracat ortakları ise ABD, BAE, Çin, Hong Kong, Singapur’dur. 
 
 
 

19 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/asia-pacific/india-economic-outlook.html 
20 https://www.worldbank.org/en/country/india/overview 
21 https://www.bbc.com/news/business-48478028 
22 IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu (WEO), Ekim 2020. 

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/asia-pacific/india-economic-outlook.html
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En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 323.997.680 323.250.726 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 48.695.001 44.532.702 

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, değerli taşlar ve metaller 40.148.216 36.734.423 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 20.468.680 21.263.715 

Organik kimyasallar 17.815.579 18.247.370 

Tren, tramvay yolları ve levazımı dışında araçlar, aksamı ve aksesuarları 18.277.490 17.412.553 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Hindistan’ın başlıca ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, değerli taşlar, elektrikli makineler, 
makineler ve organik kimyasallardır. Başlıca ithalat ortakları ise Çin, ABD, BAE, Suudi Arabistan ve Irak’tır. 
 

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 509.273.228 478.883.729 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 169.337.423 152.672.230 

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, değerli taşlar ve metaller 65.076.268 58.908.091 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 52.622.009 50.846.329 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 43.347.407 44.479.054 

Organik kimyasallar 22.659.707 20.533.320 

Kaynak : ITC Trademap 
 
Türkiye-Hindistan İlişkileri 
Türkiye-Hindistan ilişkileri 1948’de kurulmuş fakat geliştirilememiştir. İlişkilerin güçlendirilememesi genel 
olarak şu iki soruna bağlıdır: Soğuk Savaş döneminde Hindistan’ın SSCB yanlısı bir tavır sergilemesi ve 
Türkiye’nin NATO üyesi olması; Türkiye’nin Keşmir konusunda Pakistan tarafını desteklemesi. Özellikle yakın 
tarihte Hindistan kontrolündeki Jammu-Keşmir bölgesinin özerkliğinin kaldırılması ilişkilerin gerilmesine 
sebep olmuştur. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM başta olmak üzere çeşitli platformlarda Keşmir 
sorununu gündeme taşıması ve Pakistan ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine çıkarılması, Hindistan 
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Başbakanı Modi’nin Ermenistan, GKRY ve Yunanistan ile görüşmeler gerçekleştirmek ve Türkiye’yle olan 
savunma silahı ihracatını iptal edip Ermenistan’la savunma anlaşması imzalamak suretiyle karşılık 
vermesiyle sonuçlanmıştır. Taraflar arası gerginlik sürmektedir.23 
 
Ülke Tarihi 
Hindistan, dünyanın en eski medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. Çeşitli krallıkların hüküm 
sürdüğü bölge, hicri birinci yüzyıldan itibaren İslamiyet’le tanışmış ve Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’un 
ülkeye yaptığı 17 sefer ile büyük ölçüde Türk hakimiyetine geçmiştir. Bir kısmı Müslüman-Türk devletleri 
olmak üzere küçük krallıkların yönettiği ülke, Portekizlilerin başlattığı sömürge döneminde İngiltere’nin 
neredeyse üç asır süren işgaline maruz kalmıştır. İngiliz Hint Yarımadası sömürgesi, bölgenin 1947’de 
Pakistan ve Hindistan olarak iki devlet halinde bağımsızlığını kazanmasıyla son bulmuştur. Müslümanların 
çoğunlukta olduğu topraklar Pakistan’ı oluştururken Keşmir bölgesi o tarihten bugüne çatışma bölgesi 
olmaya devam etmiştir. 1990’lara kadar dışa kapalı bir ülke olan Hindistan, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle liberal 
bir yapıya bürünmüş ve dışa açılmaya başlamıştır.24 
 

Ülke tarihinin en önemli şahsiyeti, bugün 
Hint Rupisi üzerinde resmi bulunan 
Mahatma Gandhi’dir. İngiltere’de hukuk 
eğitimi alan Gandhi, kurduğu barışçıl 
bağımsızlık felsefesi olan Satyagraha ile 
Hindistan’ın bağımsızlık savaşını 
ateşleyen isim olmuştur. Gandhi 
liderliğindeki barışçıl protestolara 
tutuklamalar ve katliam ile cevap veren 
İngiliz yönetimi Gandhi’nin “Hindistan’ı 
Terk Et” Hareketi sonrasında 
Hindistan’dan çekilmiştir. Gandhi, 
Hindistan’ın bölünmesine tamamen karşı 
olmasına rağmen 1947’de Pakistan ve 
Hindistan’ın ayrı devletler olarak 
kurulmasını engelleyememiştir. Kast 
sistemine karşı olan Gandhi, bağımsızlığın 
kazanılmasından birkaç ay sonra suikast 
sonucu hayatını kaybetmiştir.25 

 
 
 

23 https://www.mei.edu/publications/turkey-and-india-natural-allies 
24 https://insamer.com/tr/hindistan_511.htm 
25 https://www.nationalgeographic.com/culture/people/reference/mahatma-gandhi-changed-political-protest/ 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Ülkede İslamiyet 
Hindistan, 200 milyon civarındaki bir Müslüman nüfusa sahiptir ve dünyanın en büyük Müslüman 
toplumlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Büyük oranda Sünni olan Müslümanlar nüfusun %15’ine 
tekabül ederek ülkenin en büyük azınlık grubunu oluşturmaktadır. Müslümanlar, başta eğitim, istihdam ve 
barınma gibi ihtiyaçlarda ayrımcılığa tabi tutulmaktadır. 2019’da yapılan bir araştırmada ankete tabi tutulan 
polislerin yarısının İslam karşıtı önyargılar gösterdiği ve yargı mensuplarının Müslümanlara yapılan 
saldırılarda cezasız bırakmaya meyilli oldukları belirtilmiştir. 
 
Hindu milliyetçisi BJP ve Modi’nin 2019’da tekrar iktidara gelmesi Müslüman karşıtı hareketlerin 
güçlenmesine sebep olmuştur. Hükûmet, açık açık Müslüman haklarını görmezden gelen kararlar 
almaktadır. 2019’da Hindistan’ın tek Müslüman çoğunluklu eyaleti olarak görülen Jammu-Keşmir eyaletinin 
özerkliği kaldırılmış, aylarca bölgedeki internet ve mobil servis erişimi kapatılmış ve birçok kişi 
tutuklanmıştır. Aynı şekilde Delhi’de 2020’de çıkarılan Müslüman karşıtı bir yasanın protestosu esnasında 
gerçekleştirilen Hindu saldırısı sonucunda çoğu Müslüman 50 civarı kişi hayatını kaybetmiş, polisin ise olaya 
müdahale etmediği bildirilmiştir. Modi’nin konuya ilişkin tek sabıkası bunlar olmadığı bilindiğinden ötürü 
Müslüman nüfustaki endişe ve güvensizlik son dönemde hızla artmıştır.26 
 
COVID-19 
Tüm dünyayı etkisi altına alan Çin merkezli COVID-19 salgını, Çin’in sınır komşusu olması hasebiyle 
Hindistan’da diğer ülkelerden daha çabuk ve daha ciddi sonuçlara sebep olmuştur. İlk vaka, 30 Ocak 2020 
tarihinde Kerala eyaletinden, Wuhan’a seyahat geçmişi olan bir öğrencide ortaya çıkmıştır. 27 Bu tarihten 
itibaren yavaş bir ilerleme gösteren salgın, yazın bitimine doğru artan vakalarla dikkatleri Hindistan’a 
çekmiştir. Şimdiye kadar görülen en fazla günlük vaka sayısı 97.894 vaka ile 17 Eylül’de, en çok günlük ölü 
sayısı ise 2003 ölü ile 17 Haziran’da kaydedilmiştir. 1,3 milyar nüfusu ile dünyanın kabaca altıda birine 
tekabül eden Hindistan’da milyonlarca kişinin temiz su, temiz hava ve hijyenik yiyeceğe ulaşımı kısıtlıdır ve 
birçok kişi sıkışık mahallelerde yaşamaktadır. Bu durumun salgının yayılmasında oldukça etkili olduğu 
düşünülse de hijyensiz ortamdan ötürü farklı patojenlerle karşılaşan Hintlilerin bu sebeple virüse karşı 
bağışıklık geliştirdiğini savunan bilim insanları da vardır. Nitekim Hindistan’da %2’nin altında olan vaka ölüm 
oranı diğer ülkelere nazaran çok daha düşüktür.28 
 
Hindistan hükûmeti, salgını önlemek amacıyla daha vaka sayısının 500 civarında olduğu 25 Mart tarihinde 
sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir ve ilk aşaması 14 Nisan’a kadar devam eden kısıtlamalar Mayıs ortasına 
kadar uzatılmıştır.29 Bu kısıtlama, salgının kontrol altına alınması noktasında Hindistan’a zaman 
kazandırmıştır. 12 Ocak 2021 itibariyle COVID-19 vaka sayısı bakımından dünyada ikinci, ölü sayısı bakımından 
üçüncü olan Hindistan’da vaka sayısı 10.479.379, ölü sayısı 150.327’dir.30 
 

26 https://www.cfr.org/backgrounder/india-muslims-marginalized-population-bjp-modi 
27 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53431672 
28 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54730290 
29 https://www.hindustantimes.com/india-news/how-the-world-s-strictest-lockdown-affected-india/story-hi96OxJcyZe53JHb5f6gwN.html 
30 COVID-19’a ilişkin tüm istatistikler DSÖ’den alınmıştır. 


