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KEŞMİR RAPORU 
 
Coğrafi Konumu 
 
Keşmir adıyla bilinen coğrafya aslında çok farklı parçalardan oluşan, üç devlet arasında sıkışmış bir bölgenin 
adıdır. Çin, Hindistan ve Pakistan arasında dağılmış olan coğrafya esas olarak beş idari bölge altında 
incelenmektedir. 
 

• Hindistan tarafında kalan ve bugün yoğun çatışmaların yaşandığı Cammu, Ladak ve Keşmir Vadisi 
• Pakistan tarafında kalan Azad Keşmir 
• Yine Pakistan tarafında kalan ve kuzey bölgeler olarak bilinen Gilgit-Baltistan 
• Pakistan ve Çin arasında bölünmüş ve Sincan bölgesiyle sınır olan Şanksam Vadisi 
• Çin tarafında kalan Aksai Çin 

 
Keşmir Vadisi her ne kadar bölgenin %10’unu teşkil ediyor olsa da hem bölgedeki nüfusun yarısının burada 
yaşıyor olması hem de bütün eyaletin gelirlerinin kaynağı olması sebebiyle büyük öneme sahiptir.1  
 
             

1 Lamb A. (1991). Kashmir: A Disputed Legacy 1846-1990, Roxford Books, s. 8 
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Keşmir Vadisi’nin nüfusu 2011 rakamlarına göre 7 milyon civarında olmakla birlikte halkın %97-98’i 
Müslümanlardır. Diğer inanç sahibi olan Panditler ise her ne kadar Hindu olsalar da kültürel olarak 
Müslümanlarla çok daha fazla benzerlik göstermektedirler. 2 

 
Keşmir’de Müslümanlara Yönelik Yaptırımlar 
 
Bölgedeki Müslüman nüfusa yönelik sert tutumun tarihi bir asırdan da geriye gitmektedir. Bölgenin Dogra 
hanedanına verilmesi ve Müslümanların bu durumu kabullenmemesi üzerine Müslüman halka karşı tutum 
her geçen gün sertleşmiştir. Müslümanların yaşamlarını kısıtlayıcı ve ibadetlerini yerine getirmelerine 
yönelik pek çok zorluklar ortaya konulmuştur: kurban kesmek için alınması gereken izin ve ödenmesi 
gereken yüksek miktarda vergiler, Keşmirli çiftçilerin klan üyelerinin topraklarında köle olarak çalıştırılması, 
eğitim imkânları ve sivil hizmetlerden yoksun bırakılmaları3… 
 

 
 
Müslümanlara mülkiyet edinme hakkı tanınmazken diğer toplulukların mülkiyet hakkı korunmuştur. 
Müslüman nüfusun ellerindeki arazilere el konulmuş, kutsal mekânlar cephane, depo olarak kullanılmış, din 
değiştirerek Müslümanlığa geçişlere ayrılıkçı yaptırımlar getirilerek zorlaştırılmıştır. İnsanlar angarya ile 
zorunlu olarak çalıştırılmış bu sebeple pek çok Müslüman hayatını kaybetmiştir. 1877-78 yılları arasında 
meydana gelen kıtlıkta pek çok insan hayatını kaybetmiş, Keşmir halkının kıtlıktan kaçmak amacıyla göç 
talepleri reddedilmiş ve böylece ölü sayısı oldukça artmıştır. 4  
             

2 Çebi E. (2018). İnsamer Keşmir Raporu, s. 3 
3 The Origins Of Kashmir Quıt Movement 1931-1947, http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/focus/ 
essay1009_quit_kashmir.html, e. t. 18.09.2019 
4 Sheikh A. M. (2016). Hürriyet Partisinin Keşmir Siyasal Hareketindeki Rölü: Hindistan Ve Pakistan Arsasındaki Bir Anlaşmazlık 
Bölgesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi, Ankara, s. 3-6 
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İnek kesmek cezası ölüm olan bir suç olarak kabul edilmiş, 1934’de ölüm cezası kaldırılsa dahi yine ağır 
cezalar uygulanan bir suç olmaya devam etmiştir. Pandit ve Brahminlerin idaresindeki eyalette 
Müslümanlara yönelik kinci yönetim hep sürmüştür. Hindulara ateşli silahlar için ruhsat verilirken 
Müslümanlar ayrımcılığa tabi tutulmuştur. İdari birimlerde Müslümanlara karşı hep engel konulmuştur. 
Askeri kuvvetlere dahi alınmamışlar, resmi makamlardan hep uzak tutulmuşlardır. 1931 yılında bölgedeki 
çoğunluğun Müslüman nüfus olmasına karşın resmi görevlerde çalışan Müslümanlar yalnızca %15’i 
oluşturmaktadır. 5 
 
Bütün bu baskılar bugünde halen farklı yollarla devam etmektedir: kişisel dokunulmazlık hakkından 
yoksunluk, mahkemeler aracılığıyla adalete erişimin engellenmesi, hukuksuz gözaltı kararları, zorla 
alıkoyma ve kayıplar yaşanması, işkence ve tacizler, ifade özgürlüğü ve internet erişimine kısıtlamalar, insan 
hakları savunucularına ve gazetecilere yönelik misillemeler ve kısıtlamalar6… 
 

 
 
Bu yaptırımların amacı Müslümanların bölgedeki gücünü ve nüfuzunu kırmak, onları çoğunluk olmalarına 
rağmen ikinci bir halk statüsüne indirmektir. Bu tarihsel süreçte ise Müslüman nüfus ile gayrimüslim 
idareler arasındaki nefret gittikçe büyümüştür. Müslüman halkın bugüne kadar devam eden protesto, 
gösteri vs. tepkilerinin ve Hindistan yönetimini kabullenmemelerinin altında yatan sebepler bunlardır. 
 
 
 
 
             

5 Sheikh, a.g.t. s. 6; Lamb, a.g.e. s. 12-14 
6 Çebi, a.g.r. s. 16 
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Krizlerle Dolu Bir Tarih 
 
Keşmir’deki krizi pek çok tarihten başlatabilmek mümkün ancak tüm problemlerin başlangıcını 19. Yy. 
başlarına dek götürebiliriz. 1819’larda bölgedeki Sih yönetiminin Afganları Keşmir’den çıkartması ve bu 
süreçte Sihlere destek veren Dogra hanedanına Keşmir’i bırakması ve prensin kardeşine de Müslümanların 
çoğunlukta oldukları Ponç bölgesini tımar olarak tayin etmesi ile sıkıntılar başlamıştır. 1830’larda bu 
durumu kabullenmeyen ve isyan eden Müslümanlara karşı ölçüsüz güç kullanılmış ve kapanmaz bir yara 
açılmıştır.7 
 
1846’da yaşanan İngiliz-Sih savaşı neticesinde bölge savaşta tarafsız kalan Dogra hanedanı Gulab Singh’e 
Amritsar Anlaşması ile 75.000.000 rupi (500.000 sterlin) karşılığında satılmıştır.8 Bu anlaşma ile daha önce 
bağımsız olan eyaletler: Cammu, Keşmir, Ladak, Baltistan, Gilgit… Dogra hanedanlığının altında birleştirilmiş 
ve bölgenin bugüne kadar devam eden siyasi haritası ortaya çıkarılmış oldu. Halklarının rızaları dışında 
bölgeleri kendisinde toplayan Dogralar başlayan isyanları durdurmak için İngiliz askeri gücünden yardım 
aldılar.9 Halktan gelen tepkiler sonucunda İngiliz sömürge idaresi 1889 itibariyle eyalet işlerine müdahil 
olmaya başladı ancak bu süre kısa sürdü ve 1925’te tekrar Dogra hanedanına devredildi.10 Yönetimin 
baskıları artınca bölgedeki Müslüman halk direnişe geçti ve Müslüman Gençler Kuruluşu (Young Men’s 
Muslim Association)’nu kurarak (1909) haklarını aramaya koyuldu. Bu kurum daha sonraki süreçte Chaudhry 
Ğulam Abbas tarafından tekrar organize edilecektir.11 Aligarh Müslüman Üniversitesi mezunu bir grup genç 
Okuma Odası Cemiyeti (Reading Room Party) adı ile bir oluşum başlatmışlardı ancak bu kurum 31 Temmuz 
1931 12 kanlı olayları neticesinde Tüm Cammu Ve Keşmir Müslümanlar Konferansı (All Jammu and Kashmir 
Muslim Conference) adı altında bir platforma dönüşecektir.13 1939’a kadar aynı isimle faaliyet gösteren 
platform bu tarihten sonra Tüm Cammu Ve Keşmir Ulusal Konferansı (All Jammu and Kashmir National 
Conference) ismi ile devam edecektir. Ancak hareketin lideri Şeyh Abdullah Nehru ile ilişkilerini ilerletince 
Ğulam Abbas bu yapıdan çekilmiş ve Tüm Cammu Ve Keşmir Müslümanlar Konferansı’nı yeniden 
canlandırmaya çalışmıştır.14 

 

 

 

 

             

7 Lamb, a.g.e. s. 7-8 
8 Lamb, a.g.e. s. 8 
9Lamb, a.g.e. s. 8; The Origins Of Kashmir.http://www.oxfordislamicstudies.com/Public/focus/essay1009_quit_kashmir.html 
10 Lamb, a.g.e. s. 83 
11 Chaudhry Ğulam Abbas , https://storyofpakistan.com/chaudhry-ghulam-abbas#prettyPhoto, e. t.18.09.2019 
12 Bu tarih bugün dahi ‘Şehitler Günü’ olarak anılmaktadır. 
13 Sheikh, a.g.t. s. 6-10 
14 Chaudhry Ğulam… https://storyofpakistan.com/chaudhry-ghulam-abbas#prettyPhoto 
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1946 yılında başlayan Keşmir’i Terk Et (Quıt Kashmir) hareketinin amacı bir asır önce imzalanan anlaşma ile 
satışın yasal olmadığını ve Dograların bölgeyi terk etmeleri gerektiğini savunmaktı. Fakat bu hareket de 
yönetim tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı. Hareketin lideri Şeyh Abdullah ve arkadaşları hapse atılmıştı. 
Müslüman Konferansı’nın meclis seçimlerinde üye çıkarması ve yine 1947 yılında Pakistan’ın kurulması ile 
Keşmir’in siyasi liderleri arasında görüş ayrılıkları başlamış oldu. Bu tarihten sonra İngiltere 
sömürgelerinden çekilirken prensliklere bu iki devletten birine katılım şartı koymuştur. İki tarafa da 
katılmayarak bağımsız kalmayı isteyen ancak zaman kazanmak için Hindistan’a sığınan ve böylece 
Hindistan’ın bölgeyi işgaline yol açan Cammu-Keşmir Maharacası’nın bu davranışı bugüne kadar süren 
krizde geri dönülemez bir noktaya sebep olmuştur.15 Ğulam Abbas 24 Ekim’de Azad Keşmir’i ilan etmiş ve 
hemen ardından Hindistan’a karşı kendilerine yardım etmesini isteyen Keşmirliler için Kuzey ve Azad Keşmir 
askeri güçleri bölgede ilerlemeye başlamıştır. Hindistan 26 Ekim’de Maharaca ile Cammu ve Keşmir 
bölgesinin Hindistan’a ilhakını kabul eden bir anlaşma imzalandığını duyurmuştur. Ancak Hindistan’ın 
anlaşma metnini Pakistan ve BM’ye ulaştırmaması ve 1995 tarihinde ise belgenin kaybolduğunu açıklaması 
böyle bir anlaşmanın gerçekten imzalanmış olacağına dair şüpheleri hep arttırmıştır.16 Kasım 1947’de 
gerçekleşen Muhammed Ali Cinnah ve Lord Mountbatten aracılığıyla yapılan görüşmelerde ise Pakistan 
tarafından önerilen plebisit Hindistan tarafından reddedilmiştir. Hindistan’ın konuyu BM’ye taşıması ise krizi 
küresel bir tarafa çekecektir.17 
 
Hindistan konuyu 1 Ocak 1948’de BM’ye taşıması ile BMGK, BM Hindistan ve Pakistan Komisyonu (United 
Nations Comission for India and Pakistan) kurulmuştur. Komisyonun amacı bölgede barışın tesisi ve Nisan 
1948 BMGK’nın plebisit kararını uygulanması için koşulları hazırlamak olarak açıklanmıştır.18 1 Ocak 1949 
tarihli BM kararı ile Keşmir Kontrol Hattı (Line Of Control) ile Hindistan ve Pakistan arasında bölünmüştür. 
1949’da UNCIP tarafından alınan bir kararla bölgede tarafsız bir plebisit yapılması gerektiği çağrısında 
bulunulmuş, Hindistan ise resmiyette karara uyacağını açıklarken uygumla da ise bölgeyi ilhak adımlarını 
hızlandırmıştır. Hindistan’ın bu adımları üzerine bölgede tarafsız bir plebisit gerçekleştirilmesi amacıyla 27 
Mart 1950 tarihinde Avusturyalı diplomat Owen Dixon görevlendirilmiştir. Fakat onun da bu çabalarından -iki 
devletin değişmeyen tutumu üzerine- herhangi bir sonuç çıkmamıştır.19 1951’de Hindistan’ın girişimiyle 
kurulan sözde Kurucu Meclis (Constituent Assembly) 1956’da Keşmir’in Hindistan’ın bir parçası olduğunu 
kabul etmiştir. Bunun üzerine BMGK böyle bir kararın ancak bağımsız bir plebisit ile bölge halkı tarafından 
alınabileceğini ifade etmiştir.20  
 
             

15 Çebi, a.g.r. s. 11-12 
16 Mohiuddin L. (1997). Human Rights Violations a Case Study of Kashmir, Pakistan Horizon, 50(2), 75-97,s. 76 
17 Çebi, a.g.r. s. 11-12 
18 Dawson P. (1994). The Peacekeepers of Kashmir, New York: C. Hurst &Co. And St. Martin Press, s. 23-25 
19 Keşmir’e dair barış planı önerilerinin bir incelelemesi için bkz.: A Guide of Kashmir Peace Plans, 
https://www.theguardian.com/world/2002/jan/22/kashmir.india1, e.t. 18.09.2019 
20 Al-Ahsan. (2017). The Never-Endıng Kashmır Dıspute And Its Implıcatıons On The Contemporary Global Governance And 
Peace. Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), 22(1), 1-27, s. 3 
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Fakat Hindistan, plebisit yapılmasına artık ihtiyaç duyulmayacağını açıklayarak ilhakı meşrulaştırmaya 
devam etmiştir. Nisan 1959’da Hindistan vatandaşlarının Keşmir’e özel izinle girmelerini gerektiren kanunu 
kaldırmış ve aynı yılın Ekim ayında ise Keşmir yüksek mahkemesini ülkedeki diğer mahkemeler ile hukuken 
eşit duruma getirmiş, böylece bölgeyi ilhak noktasında bir adım daha atmıştır. Bu gelişmelerin neticesinde 
itirazlar BM’ye taşınsa da Hindistan ile iyi ilişkiler içerisinde bulunan Sovyetler Birliği tarafından veto 
edilmiştir. 21 

 
1962-63 yıllarında (Çin-Hint savaşı sonrasında Hindistan’ın mağlup olması üzerine) yapılan ABD, İngiltere, 
Hindistan ve Pakistan arsındaki görüşmelerden de bir netice alınamamıştır. Fakat 1963 yılında Hindistan ve 
Pakistan dışişleri bakanlıklarının görüşmelerinin sonucunda yayınlanan Hindistan-Pakistan hedefler 
bildirgesi ise (başlayan Pakistan- Hindistan savaşı ile) sadece kâğıt üzerinde kalmıştır.22 1963-64 yılları 
arasında Hindistan devleti bir takım anayasal değişiklikler yaparak Keşmir’i normal bir eyalet statüsüne 
getirmeye çalışmıştır. Keşmir’in özel statüsünü belirleyen 370. madde de böylelikle ortadan kalkmış ve 
Keşmir tamamıyla ilhak edilmiş bir duruma getirilmiştir.23 
 
1970’lerde Bangladeş’in Pakistan’dan ayrılması süreci Pakistan’ın elini bağlamış ve imzalanan Simla 
Anlaşması ile durum çözülemez bir hale bürünmüştür. Bu anlaşma ile iki devlet arasındaki sıcak çatışmalar 
kesilerek bir kontrol hattı oluşturulmuştur. 1989’da eyalette bir takım olaylar sonrasında başlayan direniş 
giderek güç kazanmıştır. 1993-2002 arası direnişlerin zirve dönemi olmuştur. Yaşanan bu çatışmalar ise 
Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilimi her geçen gün tırmandırmıştır ve bölgeye yönelik çözümler yerine 
krizi yönetme stratejileri arayışlarına girişilmiştir. Şubat 1999’da iki taraf bir araya gelerek Lahor 
Deklarasyonu imzalanmış fakat bu adımda yetersiz kalmıştır. 24 
 
Keşmir Sorununun Bugünü Ve Yarını 
 
Pakistan lideri İmran Han’ın ABD ziyareti neticesinde Trump’ın arabuluculuk açıklamaları karşısında 
Hindistan bir karşı hamle ile bölgenin özerklik statüsünü koruyan 370. maddeyi iptal etti. Bunun üzerine 
başlayan sıcak çatışmalar hala devam etmektedir.25 Son olarak Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam 
Jaishankar, “Pakistan işgalindeki Keşmir (Azad Keşmir) Hindistan’ın parçasıdır. Bir gün oraya da egemen 
olacağız, fiziksel hâkimiyet kuracağız.” Açıklamasında bulundu.26  
 
             

21 Al-Ahsan, a.g.m. s. 10 
22 Hussain S. R. (2009). Resolving the Kashmir Dispute: Blending Realism with Justice. Pakistan Deelopment Reiew, 48, 1007-
1035, s. 1013 
23 Lamb, s.247 
24 Çebi, a.g.r. s. 25 
25 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/5-soruda-kesmir-sorunu/1557144, e.t. 18.09.2019 
26https://tr.euronews.com/2019/09/17/hindistan-pakistan-kontrolundeki-azad-kesmiri-de-alacagizcamnu-kesmir-siyasi-kriz, 
e..t. 18.09.2019 
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Bu açıklama Hindistan’ın Afganistan sınırına kadar ilerlemeyi göze alması anlamına geliyor. Pakistan’ın 
Taliban’ı Afganistan’da yeniden güç sahibi yapabilecek olması her zaman Hindistan için bir tehdit 
oluşturuyor ki seçime girecek tüm Afgan başkan adaylarının Hindistan yanlısı olduğu göz önüne alınırsa bu 
durumun ne kadar büyük bir tehdit olabileceği ortada. BM sınırlı müdahaleleri ve bölgede yükselmekte olan 
radikal Hint milliyetçiliği ile tek taraflı dış politika anlayışı krizin çözümün zorlaştırıyor. Çin ise beklendiği 
gibi Hindistan’ın bu hamlelerine karşılık Pakistan’dan yana taraf almış durumda. Bu durum her ne kadar 
daha öncesinde Hindistan ile birlikte geliştirmeye başladıkları Wuhan Ruhu işbirliğine zarar verebilecek olsa 
da Aksai Çin’de hâkimiyetini sürdürmeye çalışması için bölgede güçlü bir Hindistan’ın önüne geçmesi 
gerekli. 27 
 
Keşmir, Güney Asya bölgesi için tüm ülkeleri savaşa çekebilecek stratejik bir coğrafya. Dolayısıyla bugüne 
kadar gelen süreçte krizin derinleşmiş olması tabii görülüyor. Tarihsel süreçte bölgedeki sorunların 
çözümüne dair önerilen pek çok modelin, atılan pek çok adımın, imzalanan pek çok anlaşmanın uygulamaya 
geçirilmemiş olması bölgeye dair çözüm umutlarını her geçen gün suya düşürmektedir. Tüm bunlara ve tüm 
bu süreçlere rağmen bölgenin asıl sahibi olan ve hiçbir zaman bu atılan adımlarda nesne statüsünden özne 
rolüne geçemeyen Keşmir halkı, asırlardır can vermeye devam etmektedir. İki devlet arasında bir sorunmuş 
gibi ele alınan ve söz hakkı tanınmayan Keşmir halkı ise bütün bu süreçlerin en ağır bedelini ödeyen taraf 
olmaktadır. Kriz aynı şekilde devam eder ve Keşmir halkı direnişten öteye geçip söz hakkı elde edemezse 
Keşmir krizinin çözümü uzak bir ihtimal söz konusudur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

27 https://gasam.org.tr/derinlesen-kesmir-krizi-ve-hindistan-fikrinin-sonu/, e.t. 18.09.2019 


