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DOSYA NO : 64 

Enes Berat GÜRLER | UGSAM Araştırmacısı | NİSAN 2020 

 
 
HİNDİSTAN : KENDİ EVİNDE MÜLTECİ OLAN MÜSLÜMANLARIN ÜLKESİ 
 
Dünya genelinde gün geçtikçe büyüme gösteren radikal milliyetçi (faşist) uygulamalar, son yıllarda 

kendisini en çok da İslam karşıtlığı üzerine bina ediyor. 

  

İdeolojik olarak resmi düzeyde İtalya ve Almanya tecrübelerinden sonra meşruiyet zeminini kaybetmiş gibi 

görünmesine rağmen, 1948’den itibaren Siyonizm’in laboratuvarlarında adeta fiilen özenle büyütülen ve 

geliştirilen faşist uygulamalar,  günümüzde Doğu’dan Batı’ya farklı coğrafyalarda can yakmaya devam 

ediyor.  

 

Çin’in yıllardır Uygur bölgesindeki Müslümanlara yönelik tavrından tutun da ABD’de Trump’ın görev 

koltuğuna oturur oturmaz aldığı “ABD’ye Müslüman girişini kısıtlayan” kararına kadar birçok uygulamaya 



 

 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 

şahit olduk. Fakat son günlerde üzerinde çok durulmayan fakat bölgede yaşayan Müslümanların hayatını 

ciddi boyutlarda etkileyen bir başka önemli mesele daha var: Hindistan’da Modi hükümetinin çıkardığı “yeni 

vatandaşlık yasası”! 

 

10 Ocak itibariyle uygulamaya giren yeni vatandaşlık yasasına göre Hindistan’daki mültecilere şu iki şartla 

vatandaşlık veriliyor:  

 

1. Kayıt altındaki bilgilere göre sığınmacının ülkeye giriş tarihinin üzerinden en az altı yıl geçmiş 

olmalı; 

2. Sığınmacı Afganistan, Pakistan ya da Bangladeş’ten geldiğini kanıtlamanın yanı sıra şu altı dinden 

birinin mensubu olmak zorunda: Hindu, Sih, Budist, Caynist, Parsi ya da Hristiyan. 

 

Her ne kadar Hindistan’ın ilk bakışta “mültecilere sığınak ve çatı olma; hatta onlara yurt ve vatan olma 

çabası olarak algılanacak bu hamlesi, Hindistan’ın dini popülasyonuna bakıldığında [2011 verilerine göre 

Hinduizm (%79.80), İslam (%14.2), Hristiyanlık (%2.3), Sihizm (%1.7), Budizm (%0.7), Jainizm (%0.4), diğer dinler 

(%0.7), dini açıklanmayanlar (%0.2)] söz konusu yeni vatandaşlık yasasında Müslümanlara yönelik ciddi bir 

ayrımcılığın olduğu dikkat çekiyor. Hatta bu yasanın İslamofobik faşist bir anlayışın yansıması olduğu 

görülüyor.  

 

Yabancılara yönelik 64 yıllık -eski- vatandaşlık yasasının bütünüyle değişimi manasına gelen bu 

uygulamadan önce, yabancı birinin vatandaşlık alması için dinine ve kimliğine bakılmaksızın ülkeye resmi 

yollardan giriş yapmış olması ve devletten en az on bir yıl oturma izni almış olması gerekiyordu. Fakat bu 

değişimle birlikte söz konusu üç ülkeden gelen ve bahsi geçen altı dine mensup olan kişilere oturum izni 

olmaksızın yalnızca mülteci ofislerindeki kayıtları dikkate alınarak vatandaşlık verilecek. Kendi içinde 

yoruma açık bir biçimde “masumiyet derecesi” yüksek olarak değerlendirilebilecek olan bu yasanın 

Hindistan’daki ve bölgedeki Müslümanlar açısından tehlikeli boyutları var.  

 
Bölge ülkelerindeki azınlıklara yönelik pozitif ayrımcılık kapsamında yürürlüğe sokulduğu şeklinde 

savunuları yapılan yeni vatandaşlık yasasının, Hindistan’ın doğu kanadındaki Myanmar’da yaşayan 

Müslüman azınlığı ve bunların çektikleri sıkıntıları görmezden geldiği anlaşılıyor ve azınlık hakları başlığı 

altında yapılan her türlü savunu tutarsız kalıyor.  
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Bölge ülkelerindeki azınlıklara yönelik ayrımcılığın yanı sıra Hindistan’daki eşit yurttaşlık algısına büyük bir 

darbe niteliği taşıyan bu yasa, “Ulusal Vatandaşlık Sicili” adı altındaki uygulama ile birlikte gerçek bir hak 

kıyımı sürecine evriliyor.  

 

Öyle ki “Ulusal Vatandaşlık Sicil” uygulaması, Hindistan’da kimlik sorgusu yetkisi olan sıradan bir polis 

memuruna bir kimseyi vatandaşlık listesinden çıkarma yapma yetkisi veriyor. Şöyle ki vatandaşlık kaydı 

sorulan Hindistanlılar ise farklı merkezlerdeki kayıtlara dayalı birkaç belgeyi “tutarlı bir biçimde” ibraz 

etmedikleri takdirde vatandaşlıktan çıkarılıyorlar.  

 

Sistem olarak kayıt tutmaya 2003 yılında başlanan ve tüm vatandaşların o tarihten itibaren vatandaşlık 

kaydını yenilemesi prosedürünü içeren “Ulusal Vatandaşlık Sicil” uygulaması, ülkenin kuzey doğusundaki 

Assam eyaletinde 5 senedir uygulanmakta. Assam eyaletinin en önemli özelliği ise Hindistan’daki Müslüman 

nüfusun (Keşmir’i işgal altında olmasından ötürü hariç tutuyoruz) en yoğun bölge olması. 33 milyon nüfuslu 

eyaletin 10 milyonu Müslüman.  

 

Assam’daki sicil yenileme sürecinin ardından Ağustos 2019’da ilan edilen vatandaşlık listesinde yaklaşık iki 

milyon kişi liste dışı kaldı. Yıllardır Hindistan vatandaşı olarak yaşayan insanlar bir anda mülteci konumuna 

düştüler ve sınır dışı edilme tehlikesi ile karşı karşıyalar. İşte tam bu noktada yeni vatandaşlık yasası ile liste 



 

 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 

dışı kalmış olanlar Müslüman değillerse onlara yeniden vatandaşlık verilmesinin önü açılmışken 

Müslümanlar için tam aksi bir durum söz konusu. Bu insanlar için bir devletsizleşme* sorunu söz konusu. 

Mülteci statüsüne alınan vatandaşlar için Assam’da kurulan toplama kampları, bu insanların akıbetleri için 

endişelenmeyi haklı kılıyor. Hali hazırda yaklaşık 1000 kişinin tutulduğu bu kampların, ülke genelinde 

yaygınlaştırılmak üzere inşasına devam ediliyor. 

 

BM 2018 verilerine göre dünya genelinde 12 milyon devletsiz insan bulunuyor. Hindistan’ın yürürlüğe 

sokacağı bu uygulama ile birlikte Assam vilayetindeki oranlar esas alınarak Hindistan geneli için tahmin 

yürütüldüğünde 2021 yılı itibariyle tamamı Müslüman 12 milyon kişinin daha devletsiz statüsüne ekleneceği 

söylenebilir.  

 

Vatandaşlık sicili oluşturulurken bölge halkından Bangladeş’in bağımsızlık tarihi olan 1971 öncesinden beri 

Hindistan’da mukim olduklarını kanıtlamaları isteniyor. Ve kanıt içeriği oluşturması beklenen belgelerde 

özellikle Müslüman ismine sahip kimseler için telaffuz hatalarına dahi tolerans gösterilmiyor.Belgelerin 

“tutarsızlığı” bahane edilerek bu kişiler liste dışı bırakılabiliyor. Bu durum tamamen taramayı yapan polis 

memurunun insafına bırakılmış.  

 

Bu yönüyle Adeta Ortaçağ’daki cadı avı gibi Hindistan’da Müslüman avını meşrulaştıran bu uygulama, dünya 

genelinde cılız bir tepki ile karşılanmış olsa da asıl mücadeleyi Hindistanlılar veriyor.  

 

Kanun teklifinin meclisten geçtiği Aralık ayı başından beri Müslümanların başlattığı protesto gösterilerine 

Hinduların bir kısmı dahil olmak üzere çok farklı kesimlerden destek sağlanıyor. Hindistan polisin 

göstericilere yönelik orantısız güç kullanması nedeniyle hayatını kaybeden en az 25 kişi arasında küçük 

çocuklar da bulunuyor.  

 

Protesto gösterilerinin bir şiddet sarmalına dönüşmesini istemediklerini kanıtlamak isteyen protestocular 

Ocak ayı sonunda yaptıkları bir eylemle büyük ses getirdiler. Söz konusu ayrımcı yasayı protesto etmek için 

Hindistan’ın farklı kesimlerinden 7 milyon kişi el ele vererek 620 km’lik bir insan zinciri oluşturuldu. 

 

Yayılan protesto dalgasının bir neticesi olarak bazı eyaletlerde uygulanmaya başlanacağı ilan edilen “Ulusal 

Vatandaşlık Sicili” uygulamasının ertelendiği ifade edildi. Bu ertelemenin ne kadar süreceği tam olarak 

bilinmese de uluslararası bir gündem oluşmadığı takdirde Hindistan’da yaşayan yaklaşık 12 milyon insanın 
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mağdur olacağı ortada. Kendi ülkelerinde mülteci konumuna sokulmak istenen bu insanları karanlık bir 

gelecek bekliyor.  

 

 

 

Hindistan yönetiminin Müslümanlara yönelik bu ayrımcı tutumunu katılaştırarak iki şeyi hedeflediği 

söylenebilir. Müslüman nüfusun artış oranındaki hız karşısında uzun vadede Müslümanların siyasi arenada 

söz sahibi olmasını engellemek. İkincisi ise başbakan Narendra Modi’nin siyasetini bir kutuplaşma 

senaryosu üzerine bina etmiş olması ve Hindu-Müslüman kutuplaşmasının iç politikada elverişli bir 

enstrüman olması dolayısıyla Müslüman azınlık üzerine bir düşman algısı yaratmak. 

 

1971’de Doğu Pakistan’ın Bangladeş olarak bağımsızlığını ilan etmesiyle yaşanan insan göçünün elli sene 

sonra Hindistan açısından kendi vatandaşlarını da hedef alan bir mülteci sorununa dönüşmesi, geçmişte 

fiilen böl-parçala-yönet politikası ile İngiliz sömürgesi olarak yaşamış bir bölgede aradan onlarca yıl geçmiş 

olmasına rağmen düşmanlıkların nasıl körüklenebileceğinin en somut işareti olarak yorumlanabilir.  

 

*Devletsizleşme sorunu mülteci/sığınmacı olmanın ötesinde hiçbir devlette hak kaydı bulunmayan insanlar 
için kullanılıyor. 


