
Bu üniteyi tamamlad›ktan sonra;
Dünyan›n en kalabal›k ikinci ülkesi olan Hindistan’›n anayasal düzenini, yö-
netim yap›s›n› ve siyasal sisteminin temel özelliklerini anlayabilecek,
Hindistan’›n mevcut siyasal sisteminin nas›l bir süreçten geçerek bugünkü
haline ulaflt›¤›n› aç›klayabilecek,
Hindistan siyasal sisteminin ekonomik ve toplumsal dayanaklar›n› s›ralayabi-
lecek,
Hindistan’da kamu politikalar›n›n oluflumuna etki eden sosyo-ekonomik alt-
yap›y› de¤erlendirebileceksiniz.
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G‹R‹fi
1 milyar 200 milyona yaklaflan nüfusu ile dünyan›n en kalabal›k ikinci;  3 milyon
287 bin kilometrekarelik yüzölçümüyle en büyük yedinci ülkesi olan Hindistan,
“dünyan›n en kalabal›k demokrasisi” olarak adland›r›lmaktad›r. Hindistan Alt K›ta-
s› olarak adland›r›lan tüm bölgeyle birlikte Büyük Britanya’n›n bir sömürgesi iken
1947 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›na kavuflan Hindistan, çok partili bir rejimle yönetildi¤i,
düzenli seçimlerin yap›ld›¤› ve iktidar›n bar›flç› biçimde el de¤ifltirdi¤i göz önüne
al›nd›¤›nda bu tan›mlamay› hak etmektedir. 

Köklü bir tarihe ve büyük ölçüde Hinduizm’in flekillendirdi¤i zengin dinsel, fel-
sefî ve kültürel bir altyap›ya sahip olan Hindistan, ayn› zamanda son derece koz-
mopolit bir nüfus yap›s›na da sahiptir. Hindistan’›n yönetim yap›s› ve siyasal siste-
mi, kaç›n›lmaz olarak ülkenin çok karmafl›k süreçlerden geçmifl tarihinden, etnik
ve dinsel çeflitlili¤e sahip, kalabal›k ve gelir da¤›l›m› adaletsiz nüfus yap›s›ndan da
etkilenmifltir. ‹lk bak›flta çok partili parlamenter bir demokratik yaflam› zorlaflt›ra-
cak gibi duran pek çok nitelik, asl›nda Hindistan’›n bir “demokrasi” olarak tan›m-
lanmas›n› sa¤layan unsurlar› da içinde bar›nd›rmaktad›r.    

Hindistan’daki siyasal kurumlar›n yap›s› ve iflleyifli pek çok bak›mdan bir sen-
tezi yans›tmaktad›r. Bir taraftan sömürge döneminden devral›nan kurumlar, di¤er
taraftan ülkenin köklü tarihine dayanan geleneksel yap›lar mevcut sistemi flekillen-
dirmifltir. Hindistan ço¤ulcu bir demokrasinin kurumlar› ve kurallar›n› ayakta tutar-
ken, kast sistemi gibi özünde son derece ayr›mc› olan bir sosyal yap›n›n yaratt›¤›
sorunlar› da çözmeye çal›flmaktad›r. Hindistan siyasal yaflam›, ortalama gelir sevi-
yesi düflük ve kalabal›k bir nüfusun yaratt›¤› demografik bask›dan, merkezi ve
merkezkaç kuvvetler aras›ndaki çat›flmalardan, farkl› etnik ve dinsel gruplar aras›n-
daki anlaflmazl›klardan da etkilenmektedir. Pek çok çeliflkiyi içinde bar›nd›ran
dünyan›n bu en kalabal›k ikinci ülkesi belki tüm bu sebepler dolay›s›yla “ifllerin
yürüdü¤ü bir anarfli” fleklinde de tan›mlanmaktad›r.

Ço¤unlukçu Kurumsallaflan
Parlamenter Rejim:

Hindistan



ANAYASAL YAPI

Dünyan›n en kalabal›k ikinci ülkesi olan Hindistan’›n anayasal
düzenini, yönetim yap›s›n› ve siyasal sisteminin temel özelliklerini
anlamak.

Devlet Yap›s› 
Hindistan, federal bir cumhuriyettir. Federal yap›, hem ülke co¤rafyas›n›n geniflli-
¤i; hem de nüfusun çoklu¤u ile etnik ve dinsel çeflitlili¤i göz önünde bulunduru-
larak tercih edilmifltir. Yerel yönetimlerin güçlü olmas›nda Hindistan’›n tarihinden
kaynaklanan nedenler de rol oynam›flt›r. Bugünkü Hindistan’› oluflturan topraklar,
uzun dönem “mihrace” adl› yerel hükümdarlar›n egemenli¤indeki ufak prenslik-
lerden oluflmufl, Britanya sömürgesi döneminde (1858-1947) dahi mihraceler ken-
di bölgelerinde göreli ba¤›ms›zl›¤a sahip olmufllard›r. 

Yerinden yönetim gelene¤inin güçlü oldu¤u Hindistan, 28 Eyalet ve 7 Birlik Böl-
gesi’nden oluflan yönetim birimlerine ayr›lm›flt›r. Eyalet s›n›rlar›n›n belirlenmesinde
dilsel da¤›l›m esas al›nm›flt›r. Eyaletlerin yönetiminde seçilmifl kurumlar a¤›rl›k tafl›r-
ken; Birlik Bölgeleri’nin yöneticileri merkezi hükümet taraf›ndan atanmaktad›r. Bir-
lik Bölgeleri’nden ikisi ise (Yeni Delhi Ulusal Baflkent Bölgesi ve Puducherry) seçil-
mifl yerel bir meclise ve hükümete sahip olmakla birlikte, eyaletlere göre merkezi
idarenin çok daha yak›n denetimi alt›ndad›r. Her eyalette halkoyuyla befl y›l için se-
çilen bir yerel meclis (Vidhan Sabha) bulunmaktad›r. Kimi eyaletlerde yerel meclis-
ler, t›pk› federal mecliste oldu¤u gibi iki kamaral›; kimilerinde ise tek kamaral›d›r. 

Yerel meclisler kendi içlerinden bir eyalet baflbakan› (chief minister) ve hükü-
met seçerler. Yerel hükümetler, eyalet s›n›rlar› içinde adalet, emniyet, ekonomi ve
e¤itim sahalar›nda önemli yetkilere sahiptir ve yerel meclise karfl› sorumludurlar.
Ulafl›m, ceza yasas› gibi baz› konularda ise hem merkezi hem de eyalet yönetim-
leri düzenleme yapma hakk›na sahiptirler. Ancak, Bat› dünyas›ndaki (ABD, Kana-
da gibi) baz› federal devlet modellerinin aksine Hindistan’da merkezi idare, fede-
re devletler üzerinde daha çok yetkiye sahiptir. Örne¤in her eyaletin bafl›nda Hin-
distan Cumhurbaflkan› taraf›ndan atanan bir eyalet valisi bulunur ve bu vali bir öl-
çüde merkezi hükümetin eyalet nezdindeki temsilcisidir. 

Devletin Temel Özellikleri
Hindistan Anayasas›’n›n girifl bölümüne göre, Hindistan “egemen, sosyalist, laik,
demokratik bir cumhuriyettir.” Anayasada “egemenlik” kavram›na vurgu yap›lma-
s›, Hindistan’›n sömürge geçmifliyle yak›ndan iliflkilidir. Bu ifadeyle Hindistan ba-
¤›ms›z bir devlet oldu¤unun alt›n› çizmek gere¤ini duymufltur.   

“Sosyalist” ibaresi, Hindistan anayasas›na 1976 y›l›nda yap›lm›fl bir de¤ifliklikle
girmifltir ve tüm yurttafllar›n toplumsal ve ekonomik anlamda eflitli¤inin sa¤lanma-
s› gerekti¤i anlam›na gelmektedir. Bu ifade ayn› zamanda Hindistan vatandafllar›-
n›n kast, renk, inanç, cinsiyet, din ve dil fark› gözetilmeksizin ayn› hak ve ödevle-
re sahip oldu¤u anlam›nda da kullan›lmaktad›r. Dolay›s›yla Hindistan Anayasa-
s›’nda geçen “sosyalist” ifadesi, Marksist Sosyalizm’den çok, kültürel ve insanc›l bir
vurgu tafl›maktad›r. Yoksa Hindistan’›n ekonomik hayat› hiçbir zaman tam olarak
sosyalist ekonomi ilkeleri uyar›nca düzenlenmifl de¤ildir.

“Laiklik” ilkesi uyar›nca Hindistan’da resmi din yoktur; tüm dinler devlet nez-
dinde eflittir; inanç ve ibadet özgürlü¤ü güvence alt›ndad›r. Vatandafllar, dinsel
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Hindistan Büyük
Britanya’n›n bir sömürgesi
iken 1947 y›l›nda
ba¤›ms›zl›¤›na
kavuflmufltur.

Hindistan Anayasas›’nda
bulunan “sosyalist” ibaresi
vatandafllar›n›n kast, renk,
inanç, cinsiyet, din ve dil
fark› gözetilmeksizin ayn›
hak ve ödevlere sahip
oldu¤u anlam›nda
kullan›lmaktad›r.



inançlar›na bak›lmaks›z›n kanun karfl›s›nda eflittir. Yine bu ilke uyar›nca devlet
okullar› ve devlet destekli e¤itim kurumlar›nda din e¤itimi verilemez. Hindistan’da
laiklik ilkesi, Hindistan nüfusunun ço¤unun ortak dini olan Hinduizm’in devlet ya-
p›s›n›n bir parças› haline dönüflmesini engellemekte ve az›nl›kta kalan inanç grup-
lar›n›n inanç özgürlü¤ünü de güvence alt›na almaktad›r. Hindistan nüfusunun befl-
te birinin Hinduizm’den baflka dinlere mensup olduklar› göz önüne al›n›rsa, laik-
lik ilkesi toplumsal bar›fl›n önemli bir unsuru olarak da de¤erlendirilmektedir.

Hindistan yönetimi, Anayasa’daki tan›mlama uyar›nca “demokratiktir”. 18 yafl›-
n› doldurmufl olan kad›n ve erkek tüm Hindistan vatandafllar› oy verme hakk›na
sahiptir. Seçimlerin demokratik usullere göre düzenlenmesinden, Hindistan’›n en
önemli kamu kurulufllar›ndan biri olan Hindistan Seçim Komisyonu (Election Com-
mission of India) sorumludur. Seçim sistemi konusu ileride daha ayr›nt›l› olarak
anlat›lacakt›r. 

Hindistan’›n bir “cumhuriyet” olmas›, bu ülkenin Büyük Britanya taht›ndan ba-
¤›ms›z bir devlet olarak ayr›ld›¤›n› vurgulamaktad›r.   

Temel Siyasal Güçler ve Kurumlar
‹lk kez 15. yüzy›l sonlar›nda Portekizli denizcilerin ulaflt›¤› Hindistan k›y›lar›nda,
zamanla Hollandal›, Frans›z ve ‹ngiliz flirketler, baharat ve çay gibi ürünleri Ba-
t›’ya aktarma amac›yla ticaret noktalar› oluflturmufllard›r. Ard›ndan, Avrupal› dev-
letler ticaretin devaml›l›¤›n› ve limanlar›n güvenli¤ini sa¤lama gerekçesiyle k›y›
fleridine askeri üsler kurmaya bafllam›fllar ve giderek Hindistan’›n içlerine do¤ru
egemenliklerini geniflletmifllerdir. Avrupal› devletlerin kendi aralar›nda ve yerel
yöneticilere karfl› verdikleri güç mücadelesi, 18. yüzy›ldan itibaren Büyük Britan-
ya’n›n üstünlü¤ü ile sonuçlanm›fl ve ‹ngiliz Do¤u Hindistan Kumpanyas›, Hindis-
tan’›n fiili yöneticisi haline gelmifltir. Britanya ordusu da bu flirketin faaliyetlerini
desteklemifltir. 

Büyük Britanya yönetimine karfl› duyulan derin hoflnutsuzluk, 1857 y›l›nda ge-
nel bir ayaklanmayla sonuçlanm›flt›r. Ayaklanmay› fliddet yoluyla bast›rd›ktan son-
ra Hindistan’›n yönetimini do¤rudan devralan Büyük Britanya hükümeti, 1858 ta-
rihli Hindistan Yönetimi Yasas› (Government of India Act) ile Hindistan siyasal sis-
teminin temellerini atm›flt›r. Bu yasa uyar›nca merkezi Londra’da bulunan Hindis-
tan Bakanl›¤›’na ba¤l› olarak yerel düzeyde bir Hindistan Konseyi oluflturulmufltur.
Bafllang›çta sadece ‹ngiliz yetkililerden oluflturulan bu konsey, zaman içinde yerli
yöneticileri de k›smen içine katm›fl ve ba¤›ms›z Hindistan’›n idari yap›s›n›n çekir-
de¤ini oluflturmufltur. Son olarak 1935 y›l›nda yenilenen ve esasen Britanya parla-
menter sisteminin yerel koflullara uyarlanmas›ndan ibaret olan Hindistan Yönetimi
Yasas›’n›n kurum ve kurallar› (federal yap›, eyaletlerin özerkli¤i, yasama organ›n›n
iki kamaral› olmas› gibi) Hindistan Anayasas›’nda büyük ölçüde korunmufltur.

Sömürge yönetimine karfl› geliflen tepkinin bir ürünü olan Hint milliyetçili¤i,
19. yüzy›l ortalar›ndan itibaren varl›¤›n› hissettirmeye bafllam›flt›r. ‹ngiliz e¤itim ku-
rumlar›nda yetiflmifl ve sömürge yönetiminin yerel kurumlar›nda çal›flan Hintlilerin
bayraktarl›¤›n› yapt›¤› bu hareket, ayd›n çevrelere ve orta s›n›fa dayanan bir siya-
sal güç olarak 1885 y›l›nda Hindistan Kongre Partisi çat›s› alt›nda örgütlenmifltir.
Sömürge yönetiminin uygulad›¤› bask›lar, milliyetçi hareketin ayd›n hareketi kim-
li¤inden s›yr›larak halk hareketi haline gelmesini kolaylaflt›rm›flt›r. Hindistan ba-
¤›ms›zl›k hareketinin önderi olarak kabul edilen Mahatma Gandhi’nin 1919’dan iti-
baren düzenledi¤i sivil itaatsizlik eylemleri, bu hareketi daha da güçlendirmifltir.
Hindistan sömürgesini elde tutman›n son derece güç ve masrafl› hale geldi¤ini an-
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layan Büyük Britanya yönetimi, ‹kinci Dünya Savafl›’n›n hemen ard›ndan, “Britan-
ya tac›n›n en k›ymetli mücevheri” diye adland›rd›klar› bu sömürgeden en az zarar-
la çekilmenin yollar›n› araflt›rmaya bafllam›fllard›r.  

1946 y›l›nda Hindistan yönetiminin ‹ngilizlerden Hintlilere devrinin nas›l bir
yöntemle gerçeklefltirilece¤ini tespit etmek için bir komisyon kurulmufltur. Komis-
yon, bugünkü Hindistan, Pakistan ve Bangladefl’ten oluflan Britanya Hindistan›’n›n
(British India), Milletler Toplulu¤u (Commonwealth)’na ba¤l› bir dominyon ola-
rak örgütlenmesini önermifltir. Ancak Birleflik Krall›k Parlamentosu’nun 18 Tem-
muz 1947 tarihinde kabul etti¤i “Hindistan’›n Ba¤›ms›zl›¤› Yasas›” (Indian Inde-
pendence Act) ile ‹ngiliz yönetimi alt›ndaki topraklar, Müslümanlar›n ço¤unlukta
oldu¤u yöreler Pakistan; geri kalan kesim ise bugünkü Hindistan olmak üzere iki-
ye bölünmüfltür. Bugünkü Bangladefl, Do¤u Pakistan ad›yla Pakistan’a ba¤lanm›fl
ve 1971 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›n› ilan etmifltir.
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Mahatma Gandhi Hindistan
ba¤›ms›zl›k hareketinin
önderi olarak kabul
edilmektedir.

Mohandas Karamçant (Mahatma) Gandhi (1869-1948)
Büyük Britanya sömürge yönetimine karfl› geliflen Hint ba¤›ms›zl›k hareketinin ön-

deri olan Gandhi, modern Hindistan’›n kurucusu olarak kabul edilmektedir. Arabu-

lucu ve uzlaflmac› kiflili¤iyle tan›nan, sömürgecili¤e ve ›rkç›l›¤a karfl› ç›kan Gandhi,

siyasal hedeflere pasif direnifl gibi bar›flç›l yöntemlerle ulafl›lmas› gerekti¤ini savun-

du¤undan uluslararas› çapta sayg›nl›k ve ün kazanm›flt›r.

Dindar bir ortamda yetiflen Mahatma Gandhi, ‹ngiltere’de hukuk ö¤renimi gördük-

ten sonra ülkesine dönerek k›sa bir süre avukatl›k yapm›fl; ard›ndan bir baflka ‹ngi-

liz sömürgesi olan Güney Afrika’ya giderek buradaki Hint flirketlerinde çal›flm›flt›r.

Hindistan’a dönüflünün ard›ndan bir süre siyasal yaflamdan uzak duran Gandhi,

yerel ‹ngiliz yöneticilerin bask›c› tutumlar›na bir tepki olarak 1919’dan itibaren pro-

testo eylemleri düzenlemeye bafllam›flt›r. Bu eylemlerin fliddet yoluyla bast›r›lmas› ‹n-

giliz yönetimine yönelik tepkinin daha da yayg›nlaflmas›n› sa¤lam›flt›r. Hindistan

Kongre Partisi’nin yeniden düzenlenmesine katk›da bulunarak, partinin Hindis-

tan’›n dört bir yan›nda örgütlenmesini sa¤layan Gandhi, ‹ngiliz mallar›n›n boykot

edilmesi de dahil pek çok yöntemle direniflin düzeyini artt›rm›flt›r. 1922 y›l›nda tu-

tuklanan ve iki y›l hapis yatan Gandhi, daha sonra mücadelesine devam etmifl ve

açl›k grevleri yoluyla ‹ngiliz yönetiminin pek çok talebini kabul etmesini sa¤lam›flt›r. 

1931 y›l›nda Londra’da düzenlenen ve Hindistan sömürgesinin gelece¤inin tart›fl›l-

d›¤› Yuvarlak Masa toplant›s›na kat›lan Gandhi, buradan hayal k›r›kl›¤›yla dönmüfl

ve mücadelesinin dozunu artt›rmaya bafllam›flt›r. Yine bu dönemde Dalit’lere yöne-

lik ayr›mc›l›¤a karfl› da mücadele ederek, sadece sömürge yönetimine de¤il, tüm top-

lumsal ayr›mc›l›klara karfl› oldu¤unu ortaya koymufltur. 

1942 y›l›nda Gandhi, ‹ngiliz yönetiminin Hindistan’dan hemen çekilmesi yönünde

bir ça¤r› yapm›flt›r. ‹kinci Dünya Savafl›’n›n devam etti¤i kritik bir dönemde yap›lan

bu ça¤r›ya ‹ngilizlerin tepkisi çok sert olmufl ve Kongre Partisi’nin tüm önderleri tu-

tuklanm›flt›r. Savafl›n sona ermesi ve ‹ngiltere’de ‹flçi Partisi’nin iktidara gelmesiyle

ortam yumuflam›fl ve iki y›l süren görüflmeler sonucunda Hindistan ba¤›ms›zl›¤›na

kavuflmufltur. Ancak Gandhi, Britanya Hindistan’›n›n din esasl› bir ayr›ma u¤raya-

rak Pakistan ve Hindistan olarak ikiye bölünmesine karfl› ç›km›flt›r. Bölünme ertesin-

de yaflanan dinsel gerginlikleri dindirmeye çal›flt›¤› bir dönemde, fanatik bir Hindu

taraf›ndan vurularak öldürülmüfltür.



Ba¤›ms›zl›¤›n ard›ndan, ülkenin nas›l bir sistemle yönetilece¤ini tespit eden bir
anayasa kaleme al›nmas›na karar verilmifl ve bu amaçla ilk toplant›s›n› 14 A¤ustos
1947 tarihinde yapan bir Kurucu Meclis oluflturmufltur. Çok partili demokratik bir
rejime sahip olan Hindistan’daki temel siyasal güçler ve kurumlar Hindistan Ana-
yasas›’nda tan›mlanm›flt›r. Anayasan›n haz›rlan›fl aflamas›nda, Adalet Bakan› olarak
Anayasa Komisyonu’nun da baflkanl›¤›n› üstlenmifl olan B. R. Ambedkar, Hindis-
tan’da demokratik bir rejim oluflturulmas›n› hedeflenmifl ve üç temel ilke üzerinde
durmufltur: “Hindistan, istikrarl› bir yürütmeye sahip olmal›; bu yürütme hukuk
devleti ilkeleri uyar›nca sorumlu olmal›; din, kast ve etnik grup ayr›m› yap›lmama-
l›d›r” (Ahir, 1990, 75-76).  

Anayasa haz›rlanma sürecinde Kurucu Meclis, Britanya sömürge yönetiminin
ürünü olan Hindistan Yönetim Yasas›’n› temel alm›flt›r. Mahatma Gandhi’nin fikir-
lerine sad›k oldu¤unu, hatta onun manevi o¤lu oldu¤unu öne süren Hindistan’›n
ilk Baflbakan› Cavaharlal Nehru ise, anayasa haz›rlanma sürecinde Gandhi’nin pek
çok talebini dikkate almam›flt›r. Bu aç›dan, Kurucu Meclis içindeki tart›flmalar, Hin-
distan ba¤›ms›zl›k mücadelesini yürüten kadrolar›n kendi aras›ndaki ayr›flmalar›n
da su yüzüne ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. 

Hindistan’›n siyasal kurumlar›n›n oluflturulmas›nda kast sistemini bir de¤iflken
olarak kabul etmeyerek Gandhi’nin görüflleri do¤rultusunda davran›lm›fl ve yine
Gandhi’nin farkl› dinsel gruplar› bir arada yaflatma iste¤ine uygun olarak laiklik il-
kesi benimsenmifltir. Ancak, Gandhi’nin topraks›z köylülere toprak da¤›t›lmas›, ye-
rel yönetimlerin çok daha güçlü olmas›, ekonomik yaflamda tar›m ve zanaata a¤›r-
l›k verilmesi yönündeki talepleri kabul görmemifl, Nehru’nun önerileri uyar›nca,
demokratik ama merkezi yönetimi güçlü bir devlet yap›s› kurulmufltur. Kurucu
Meclis taraf›ndan 165 gün boyunca tart›fl›lan anayasa, 26 Kas›m 1949’da kabul edil-
mifl ve 26 Ocak 1950 tarihinde yürürlü¤e girmifltir. 

Kurucu Meclis’teki anayasa tart›flmalar› s›ras›nda özellikle üç konuda büyük bir
mücadele yaflanm›flt›r: toprak mülkiyeti, laiklik ilkesi ve resmi dil. 

Toprak mülkiyeti konusunda, muhafazakâr kesim ile Gandhi’nin fikirleri do¤-
rultusunda topraks›z köylülere toprak da¤›t›lmas›n› savunan sosyalistler aras›nda
tart›flmalar yaflanm›flt›r. Sonuçta, muhafazakâr kesimin talepleri bask›n ç›km›flt›r. 

Laiklik konusunda ise, ba¤›ms›z Hindistan’›n Hindu geleneklerine göre yöne-
tilmesini savunan tutucularla, ‹ngiliz e¤itim kurumlar›ndan yetiflmifl ayd›n kesim
aras›nda bir ayr›flma yaflanm›flt›r. Dönemin ‹çiflleri bakan› Vallabhbha-
i Patel ve Kurucu Meclis baflkan› Rajendra Prasad’›n bafl›n› çekti¤i grup, ülkede
yaflayan Müslümanlar›n Hindistan devletine sadakatlerinden emin olunamayaca¤›
gerekçesiyle, siyasal kurumlardan uzak tutulmalar› gerekti¤ini savunmufllard›r.
Ancak hem Mahatma Gandhi’nin farkl› dinlere mensup insanlar› bir arada yaflat-
ma hem de Nehru’nun ço¤ulculuk yanl›s› görüflünün a¤›r basmas›yla, laiklik ilke-
si anayasaya girmifltir. 

Ba¤›ms›z Hindistan devletinin resmi sembollerinin seçimi konusunda da laiklik
tart›flmalar›n›n izlerini görmek mümkündür. Bayrak, resmi arma gibi sembollerin
seçiminde Hindu kültürüne at›fta bulunan ibareler yerine, daha tarafs›z oldu¤u dü-
flünülen Budist kültürden kaynaklanan semboller tercih edilmifltir. 

Resmi dil konusu, Anayasa’n›n haz›rlanma sürecinde en çok tart›flma yaratan
konulardan biri olmufltur. Laiklik ilkesine karfl› ç›kan tutucu ve dindar kesimler,
milliyetçi kesimlerle birlikte Hintçenin ülkenin tek resmi dili olmas› için ›srarc› ol-
mufllard›r. Ancak ülkenin özellikle güney bölgelerinde yaflayan az›nl›klar, kendi
eyaletlerinde kendi anadillerini kullanmak istemifller; baflkent Yeni Delhi’yle olan
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iliflkilerinde de ‹ngilizce kullanmay› önermifllerdir. Resmi dil tart›flmas›n›n Kuru-
cu Meclis çal›flmalar›na zarar verecek boyuta ulaflmas› üzerine Nehru bir ara for-
mül gelifltirerek uzlaflmay› sa¤lam›flt›r. Buna göre her eyaletin kendi iç ifllerinde
kendi anadilini kullanmas› kural› benimsenmifl; eyaletlerin baflkentle olan resmi
temaslar›nda ise 15 y›ll›k bir geçifl süreci boyunca ‹ngilizceyi kullanmalar›, daha
sonra ise Hintçeye geçmeleri öngörülmüfltür. 15 y›ll›k sürenin dolmas›na iki y›l
kala, yani 1963’te ç›kar›lan Resmi Diller Yasas› (Official Languages Act) ise ‹ngi-
lizceyi “ortak resmi dil” ilan etmifl ve geçifl süreci için gelifltirilmifl olan uygulama-
y› kal›c›laflt›rm›flt›r. 

Hintçe ve ‹ngilizce kaleme al›nm›fl olan Hindistan Anayasas›, 444 ana madde,
12 ek liste ve yürürlü¤e girdi¤i y›l olan 1950’den bu yana yap›lan de¤iflikliklerle
eklenmifl 108 ek madde ile dünyan›n en uzun yaz›l› anayasas›d›r. 

Anayasa uyar›nca Hindistan’›n yasama organ› olan Hindistan Parlamentosu
(Sansad), 250 sandalyeli Eyaletler Meclisi (Rajya Sabha) ve 552 sandalyeli Halk
Meclisi (Lok Sabha) olmak üzere iki kamaradan oluflmaktad›r. 

Yürütmenin bafl› say›lan, ancak yetkileri daha çok sembolik düzeyde kalan
Hindistan Cumhurbaflkan›, Hindistan Parlamentosu üyeleri ve eyalet meclisleri
üyelerinin tamam›ndan oluflan bir seçim kurulu taraf›ndan seçilmektedir. 

Cumhurbaflkan›ndan sonra devletin iki numaral› ismi olan cumhurbaflkan› yar-
d›mc›s› da parlamento taraf›ndan seçilmektedir. Hindistan cumhurbaflkan› yard›m-
c›s›, ayn› zamanda Eyaletler Meclisi’nin Baflkan› olarak da görev yapmaktad›r. 

Halk Meclisi’nde ço¤unlu¤a sahip partinin baflkan› ya da onun önerdi¤i bir
isim, Hindistan Baflbakan› olarak cumhurbaflkan› taraf›ndan atanmakta ve bafl-
bakan (Prime Minister) da parlamento üyeleri aras›ndan bakanlar kurulunu
(Council of Ministers) seçmektedir. Hindistan’da bakanlar ya Halk Meclisi ya da
Eyaletler Meclisi’nin seçilmifl üyesi olmak zorundad›rlar ve bu meclislere karfl›
sorumludurlar. 

Benzer bir yap› eyaletlerde de geçerlidir. Eyaletlerin bafl›nda bulunan vali,
cumhurbaflkan› taraf›ndan atan›r; halkoyuyla do¤rudan seçilen Yasama Meclisleri
(Legislative Assembly) kendi içinden bir eyalet baflbakan› (Chief Minister) seçmek-
te ve bir eyalet hükümeti (State Council of Ministers) oluflturmaktad›r. 

Yarg› organlar›, Hindistan yasama ve yürütme organlar›ndan ba¤›ms›zd›r ve bu
organlar› denetlemektedir. Anayasan›n yorumlanmas› konusunda bir anlaflmazl›k
ç›kt›¤›nda, iki eyalet aras›ndaki sorunlarda ya da bir eyalet ile merkezi hükümet
aras›nda sorun ç›kt›¤›nda bunu çözmek için yarg›ya baflvurulmaktad›r. Yarg› me-
kanizmas›n›n en tepesinde, Amerikan modelinden esinlenilmifl bir yap› olan Hin-
distan Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of India) yer almaktad›r. Bu kurumla-
r›n iflleyifli hakk›nda ayr›nt›l› bilgiler ileride verilecektir.    

Bafllang›çtan bugüne çok partili bir siyasal rejime sahip olan Hindistan, ba¤›m-
s›zl›¤›ndan bu yana düzenli olarak seçimlerin düzenlendi¤i, iktidar›n bar›flç› bir bi-
çimde el de¤ifltirdi¤i bir ülke olarak, “dünyan›n en kalabal›k demokrasisi” olarak
tan›mlanmaktad›r. 

Hindistan’›n temel özelliklerini ve bu ülkenin siyasal rejiminin niteli¤ini nas›l tan›mlaya-
biliriz?
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S‹YASAL KURUMLARIN ‹fiLEY‹fi‹

Hindistan’›n mevcut siyasal sisteminin nas›l bir süreçten geçerek
bugünkü haline ulaflt›¤›n› aç›klayabilmek.

Britanya Parlamenter Sistemi esaslar›na göre düzenlenmifl olan Hindistan siyasal
kurumlar› ve bunlar›n iflleyifli, federal, parlamenter, çok partili, temsili demokratik
cumhuriyet ilkeleri uyar›nca flekillenmifltir.  

Yasama: Parlamento (Sansad)
Hindistan Parlamentosu, daha önce de ifade etti¤imiz gibi Eyaletler Meclisi ve
Halk Meclisi’nden oluflan iki kamaral› bir yasama organ›d›r. Temsili demokrasinin
ana kurumlar›ndan biri olan parlamentonun iflleyifli, do¤al olarak Hindistan siyasal
yaflam›n›n genel iflleyiflinden ba¤›ms›z de¤ildir. Hindistan, çok keskin siyasal tar-
t›flmalar›n yafland›¤› bir ülkedir ve bu durum do¤al olarak parlamenter yaflama da
yans›maktad›r. 

Eyaletler Meclisi (Rajya Sabha)
Eyaletler Meclisi, Hindistan Parlamentosu’nun üst kanad›d›r. Toplam üye say›s›
250’dir. 28 Eyaleti ve 7 Birlik Bölgesi’nden 2’sini temsil eden bu üyelerin 238’i,
Hindistan’› oluflturan eyaletlerdeki Eyalet Parlamentolar› (Vidhan Sabha) üyelerin-
den oluflan bir seçim heyeti taraf›ndan seçilir. Geri kalan 12 üye ise cumhurbaflka-
n› taraf›ndan e¤itim, bilim, sanat gibi alanlarda ya da herhangi bir kamu görevin-
de tan›nm›fl, belirgin alanlarda uzmanl›¤› olan ve halk›n sayg› duydu¤u isimler ara-
s›ndan atanmaktad›r. Eyaletlerin sandalye say›s›, nüfuslar› oran›nda belirlenir. Ör-
ne¤in, en kalabal›k eyalet olan Uttar-Pradesh otuz bir sandalyeye sahipken, Pen-
cap yedi, Puducherry bir sandalyeye sahiptir. 

Eyaletler Meclisi’nin baflkanl›¤›n›, Hindistan Cumhurbaflkan› Yard›mc›s› üstle-
nir. Eyaletler Meclisi kendi üyeleri aras›ndan ayr›ca bir Meclis Baflkan Yard›mc›s›
da seçmekte ve Eyaletler Meclisi’nin günlük iflleyiflinde esas rolü baflkan yard›mc›-
s› oynamaktad›r. Eyaletler Meclisi’nin üyeleri en az 30 yafl›ndaki Hindistan vatan-
dafllar› aras›ndan alt› y›ll›k bir süre için seçilmekte ve bu meclis üyelerinin üçte bi-
ri her iki y›lda bir yenilenmektedir. 

Eyaletler Meclisi’nin la¤vedilmesi ya da bu meclis seçimlerinin erkene al›nmas›
mümkün de¤ildir. Bu aç›dan, Eyaletler Meclisi, parlamentonun alt kanad›n› olufltu-
ran Halk Meclisi’ne göre daha sürekli bir yap› göstermektedir. Üyelerinin yafl orta-
lamas› yüksek olan, günlük siyasal çekiflmelerden daha az etkilenen, yasa tasar›la-
r›n›n daha uzun ve ayr›nt›l› görüflülmesine el veren bir iflleyifl mekanizmas›na sa-
hip olan Eyaletler Meclisi, rejimin istikrar›n›n bir güvencesi olarak alg›lanmaktad›r.
Ayr›ca, Eyaletler Meclisi ile Halk Meclisi’nin seçim dönemlerinin eflzamanl› olma-
mas› nedeniyle zaman zaman iktidar partisi, Eyaletler Meclisi’nde az›nl›kta kalabil-
mektedir. Bu durumda Eyaletler Meclisi, siyasal hayat›n kilit kurumu durumuna
gelebilmektedir.      

Yasama yetkileri aç›s›ndan, Eyaletler Meclisi, Halk Meclisi ile hemen hemen ay-
n› yetkilere sahiptir. Ancak mali konularda son söz hakk› Halk Meclisi’ndedir. Halk
Meclisi taraf›ndan kabul edilen bir yasan›n Eyaletler Meclisi’nce reddedilmesi du-
rumunda, parlamentonun iki kanad› bir araya gelerek yeni bir oylama yapar. Fa-
kat alt kanad›n üye say›s› Eyaletler Meclisi üye say›s›n›n iki kat› kadar oldu¤undan,
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ortak oturum neticesinde alt kanad›n istedi¤i sonucun ç›kmas› daha kolayd›r. Hin-
distan tarihinde bu tür ortak oturumlar›n sadece üç kez yap›lm›fl olmas›, asl›nda
parlamentonun iki kanad› aras›nda çok da çat›flma ya da ciddi görüfl ayr›l›¤› yaflan-
mad›¤› fleklinde yorumlanabilir. 

Halk Meclisi (Lok Sabha)
Halk Meclisi, Hindistan parlamentosunun alt kanad›d›r, üye say›s› 552’dir ve bun-
lar›n 530’u eyaletlerde yaflayan seçmenlerce do¤rudan seçilir. Eyaletlerin Halk
Meclisi’ne gönderdi¤i üye say›s›, nüfuslar›yla orant›l›d›r. Örne¤in en çok temsilciyi
80 sandalyeyle Uttar-Pradesh Eyaleti yollamaktad›r. Halk Meclisi’ndeki yirmi san-
dalye ise Birlik Bölgeleri için ayr›lm›flt›r. Halk Meclisi’ndeki kalan iki sandalye ise
Cumhurbaflkan› taraf›ndan ‹ngiliz-Hint toplumu (Anglo-Indian Community) üye-
leri aras›ndan atanmaktad›r. 

Avrupa kökenli ya da Hint-Avrupa melezi Hindistan vatandafllar›n› ifade etmektedir. Sö-
mürge döneminde Hindistan’a yerleflmifl bat›l›lar›n soyundan gelen bu topluluk, ba¤›ms›z-
l›k ertesi giderek küçülerek günümüzde 80 bin kifli civar›na inmifl olsa da, toplumda oy-
nad›klar› rol göz önüne al›narak ve ba¤›ms›zl›k görüflmeleri s›ras›nda sömürge yönetimi-
ne verilmifl bir taviz olarak, böylesi bir temsil ayr›cal›¤›na sahiptir.

Sandalye da¤›l›m›n›n eyaletlerin nüfusuyla orant›l› olmas›n›n do¤al bir sonucu,
ülkenin kuzey eyaletlerinin parlamentoda a¤›rl›¤a sahip olmalar›d›r. Hindistan’›n
kuzeyi Hindu Kufla¤› (Hindu Belt) olarak adland›r›lmaktad›r, yani Hindular›n ve
anadili Hintçe olanlar›n ço¤unlukta oldu¤u bölgelerdir; dolay›s›yla parlamentoda
da bu kesimler ço¤unluktad›r. Ancak kuzey eyaletlerinden Halk Meclisi’ne girmifl
olan temsilcilerin çok say›da parti aras›nda bölünmüfl olmalar›, güneyden gelen
temsilcilere nispi olarak güç kazand›rmaktad›r.  

Halk Meclisi üyeleri, ulusal düzeyde say›lar› üç yüzü aflan siyasal parti temsilci-
leri ya da ba¤›ms›zlar aras›ndan seçilmektedir. Ancak ba¤›ms›z parlamenter oran›
genel olarak yüzde biri geçmedi¤inden, parlamentoya girmek için seçimlere bir
parti listesinden kat›lman›n daha avantajl› oldu¤u aç›kt›r. Halk Meclisi’nin üyesi ol-
mak için en az 25 yafl›nda olma kural› vard›r. 

Halk Meclisi befl y›ll›k bir süre için seçilmektedir. Ancak, Cumhurbaflkan›, Bafl-
bakan›n talebi üzerine ya da istikrarl› bir hükümet kurman›n imkâns›zl›¤›n› tespit
ederse kendili¤inden, erken seçim düzenlenmesine karar verebilmektedir. 1952-
2009 y›llar› aras›nda 15 genel seçim yap›ld›¤› göz önüne al›n›rsa, anayasal görev
süresi 5 y›l olmakla birlikte her Halk Meclisi döneminin ortalama 3,8 y›l sürdü¤ü
anlafl›lmaktad›r. Bu durum, Hindistan’daki siyasal yaflam›n çok da istikrarl› olma-
d›¤›n›n bir göstergesidir. 

Halk Meclisi üyeleri, kendi aralar›ndan birini (ki genellikle ço¤unluk partisinin
üyelerinden biri olmaktad›r) Meclis Baflkan› (Speaker) olarak seçerler. Meclis Bafl-
kan›, Halk Meclisi’nin gündeminin belirlenmesinden sorumludur. Dolay›s›yla ön-
celikli olarak hangi konular›n görüflülece¤i, ço¤unluktaki yani iktidardaki partinin
istekleri do¤rultusunda flekillenmektedir. Yani yasama, yürütmenin isteklerinden
çok da ba¤›ms›z davranamamaktad›r.  

Halk Meclisi, Eyaletler Meclisi’nden farkl› olarak, hükümet hakk›nda güven oy-
lamas› düzenleme yetkisine sahiptir. Hükümet, Halk Meclisi üyelerinin yar›dan
fazlas›n›n güvenoyunu alamazsa istifa etmek zorundad›r. Buna karfl›l›k, Baflbakan
da Cumhurbaflkan›’na Halk Meclisi’ni da¤›tmas›n› ve erken seçime gidilmesini is-
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teme yetkisine sahiptir. Dolay›s›yla Hükümet ve Halk Meclisi aras›nda bir fren ve
denge mekanizmas› mevcuttur. 

Mevcut iflleyifle bak›ld›¤›nda, yasaman›n yürütmeyi denetleme mekanizmalar›-
n›n etkin kullan›ld›¤›n› söylemek mümkün de¤ildir. Parlamentoda ço¤unlu¤a sahip
olan bir iktidar›n, parti disiplininin hâkim oldu¤u bu parlamentodan çekinmesi için
fazlaca sebep yoktur. Güven oylamas›n›n inand›r›c› bir denetleme mekanizmas›
olarak kullan›lmas›na ancak hükümetin k›l pay› ço¤unlu¤a sahip oldu¤u parçal›
koalisyonlar döneminde rastlanmaktad›r. Güven oylamas› mekanizmas›, hükümetin
parlamenterler taraf›ndan denetlenmesinden çok, koalisyon orta¤› partilerin hükü-
met içindeki pazarl›k güçlerini artt›rman›n bir yöntemi olarak kullan›lmaktad›r. 

Her yasama organ› gibi, Hindistan Parlamentosu’nun da ana görevlerinden bi-
ri kanun yapmakt›r. 1952’den bu yana yaklafl›k 3500 kanun yürürlü¤e konulmufl-
tur. Ancak her y›l kabul edilen ortalama kanun say›s›nda sürekli bir düflüfl gözlen-
mektedir. Örne¤in, 1950’li y›llarda y›lda ortalama 68 kanun ç›kar›l›rken, 2000’lere
gelindi¤inde bu rakam ortalama 50’ye kadar düflmüfltür. Bu düflüflün ana sebebi,
parlamento yap›s›n›n eskisine oranla daha bölünmüfl olmas› ve ço¤unlu¤u sa¤la-
man›n giderek zorlaflmas›d›r. Bu durum, hükümetlerin kararnameler yoluyla ülke-
yi yönetmesini teflvik etmifl ve parlamentonun ülke yönetimindeki rolünü nispeten
azaltm›flt›r. 

Parlamento onay›na sunulan kanunlar›n önemli bir k›sm› hükümet taraf›ndan
haz›rlanmaktad›r. Asl›nda her parlamenterin bireysel olarak kanun teklifi sunmas›
mümkün olsa da (Private Members’ Bill), bunlar genellikle gündeme dahi al›nma-
maktad›r. Örne¤in 1990’l› y›llar boyunca bu tür kanun tekliflerinin say›s› 400’den
fazla olmufl, bunlar›n sadece 31’i gündeme al›nm›fl ve hiçbiri yasalaflmam›flt›r. Do-
lay›s›yla, kanun yapma sürecinde de esas etkili güç, yürütme olmaktad›r.   

Javaharlal Nehru’nun “Majesteleri Parlamento” olarak adland›rd›¤› Hindistan
Parlamentosu’nun, mevcut duruma bak›ld›¤›nda bu adland›rmay› hak etti¤ini söy-
lemek pek mümkün de¤ildir. Halk Meclisi’nin yapt›¤› oturumlar›n say›s› dahi gide-
rek azalmaktad›r. 1950’lerde y›lda ortalama 124 oturum yap›l›rken, 2000’lerde bu
say› y›lda ortalama 79’a inmifltir. Yasama faaliyetlerinde görülen bu azalma, parla-
mentonun sayg›nl›¤›n› da zedelemektedir. 

Dolay›s›yla, mevcut anayasal düzenlemelere ra¤men, yasama organ›n›n yürüt-
me karfl›s›nda etkin bir denetleme organ› oldu¤unu söylemek pek de mümkün de-
¤ildir. Parlamentonun siyasal konular› tart›flma ve kanun yapma gibi ana ifllevleri-
ni de çok etkin kullanamamas›, Hindistan demokrasisinin yürütme a¤›rl›kl› bir sis-
tem olmas› sonucunu do¤urmaktad›r.

Yürütme: Cumhurbaflkan› 
Hindistan Cumhurbaflkan›, devletin bafl› ve silahl› kuvvetlerin baflkomutan› say›l›r.
Cumhurbaflkan›, yetkilerini hükümet ve baflbakan arac›l›¤›yla kullanmaktad›r. Do-
lay›s›yla Cumhurbaflkan›, Hindistan’da günlük siyasal iflleyiflten sorumlu görülme-
mekte ve cumhurbaflkanl›¤› daha çok sembolik bir makam olarak alg›lanmaktad›r.
Cumhurbaflkan›na faaliyetlerinde, parlamentonun kendi üyeleri aras›ndan seçti¤i
Cumhurbaflkan› Yard›mc›s› yard›m etmektedir.                

Cumhurbaflkan›’n›n Seçimi, Görev, Yetki ve Sorumluluklar›
Cumhurbaflkan›, Hindistan Parlamentosu ve Eyalet Parlamentolar› üyelerinden
oluflan bir seçim heyeti taraf›ndan gizli oyla ve salt ço¤unlukla seçilmektedir. Uy-
gulamada, ço¤unluk partisinin adaylar› seçimi sorunsuz biçimde kazanmaktad›r.
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Dolay›s›yla Cumhurbaflkan›’n›n kim olaca¤›na genel olarak iktidardaki parti karar
vermifl olmaktad›r. Bu aç›dan, Cumhurbaflkan›, hükümete yak›n bir kifli olmakta ve
cumhurbaflkan›n›n hükümeti dengeleyen bir figür olmaktan çok, onun isteklerini
yerine getiren bir onay makam›na dönüflmesini beraberinde getirmektedir. Cum-
hurbaflkanlar› befl y›l için seçilmekte ve görev süreleri doldu¤unda tekrar aday ola-
bilmektedirler. Ancak flimdiye kadar görev yapm›fl olan 12 cumhurbaflkan› aras›n-
da sadece bir tanesi iki dönem görev yapm›flt›r. Cumhurbaflkanl›¤›na aday olmak
için en az 35 yafl›nda ve Hindistan vatandafl› olma flart› vard›r. 

Cumhurbaflkan›n›n parlamentoyu toplant›ya ça¤›rma ve Halk Meclisi’ni la¤ve-
derek erken seçim ilan etme yetkisi vard›r. Her genel seçimden sonra ve yasama
y›l› bafl›nda Cumhurbaflkan› meclisin aç›l›fl konuflmas›n› yapmakta ve hükümetin
yeni yasama y›l›nda uygulamay› planlad›¤› politikalar›n ana çerçevesini çizmekte-
dir. Cumhurbaflkan›’n›n parlamento aç›fl konuflmas›n› hükümet kaleme almaktad›r. 

Parlamentonun kabul etti¤i kanunlar›n yürürlü¤e girmesi için cumhurbaflkan›-
n›n onay› flartt›r. Cumhurbaflkan› kanunu onaylamay› reddedip parlamentoya geri
gönderebilir. Ancak parlamento bir kanunu ikinci kez aynen kabul ederse, cum-
hurbaflkan› kanunu onaylamak zorundad›r. Ancak cumhurbaflkan›n›n kanunu
onaylamas› için belirlenmifl bir süre s›n›rlamas› yoktur. Dolay›s›yla cumhurbaflka-
n›, kendisine onay için sunulmufl bir kanunu istedi¤i kadar bekletebilmektedir.
Son derece istisnai bir durumu ifade eden bu uygulamaya Hindistan tarihinde sa-
dece bir kez baflvurulmufltur. 

Parlamento toplant› halinde de¤ilse ve hükümet acil bir kanuni düzenleme ih-
tiyac›n› belirtirse, Cumhurbaflkan› hükümetin istedi¤i düzenlemeyi bir kararname
fleklinde yay›nlayabilir. Bu türden bir kararname, parlamento aç›l›r aç›lmaz görü-
flülüp onaylanmal›d›r. 

Cumhurbaflkan›, Halk Meclisi’nden güvenoyu almas› muhtemel bir kifliyi (ki
uygulamada ço¤unluk partisinin lideri ya da onun iflaret etti¤i bir kifli olmaktad›r)
Baflbakan olarak atar. Ard›ndan Baflbakan’›n önerisi uyar›nca da hükümet üyeleri-
nin atamas›n› gerçeklefltirir. Anayasa uyar›nca Cumhurbaflkan›’n›n Baflbakan ya da
tek tek hükümet üyelerini istedi¤i zaman görevden alma yetkisi vard›r. 

Hindistan Cumhurbaflkan›, Hindistan siyasal sistemi için önemli olan pek çok
makama da atamalar› gerçeklefltirmektedir. Eyalet valileri, Hindistan Yüksek Mah-
kemesi Baflkan› ve onun önerisi üzerine bu mahkemenin üyeleri, eyalet yüksek
mahkemelerinin üyeleri, Hindistan Baflsavc›s›, Say›fltay Baflkan›, Hindistan Seçim
Komisyonu baflkan› ve üyeleri, Ulusal ‹nsan Haklar› Komisyonu baflkan› ve üyele-
ri, Hindistan’da devlet memurlu¤u s›navlar›n› düzenleyen Kamu Hizmetleri Komis-
yonu baflkan› ve üyeleri Cumhurbaflkan› taraf›ndan atan›r. 

Hindistan devleti ad›na yurtd›fl›na büyükelçi yollayan ve yabanc› büyükelçileri
kabul eden Cumhurbaflkan› ayn› zamanda Hindistan Silahl› Kuvvetleri’nin de bafl-
komutan› olarak kabul edilmekte ve Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin komutan-
lar›n› da atamaktad›r. 

Cumhurbaflkan›n›n belli flartlarda mahkûmlar› affetme ya da cezalar›n› indirme
yetkisi de vard›r. Cumhurbaflkan› görevi süresince yarg› dokunulmazl›¤›na sahiptir
ve göreviyle ilgili olarak yapt›¤› ifllemler bak›m›ndan kanuni sorumlulu¤u yoktur.  

Cumhurbaflkan›, anayasay› ihlal etti¤i gerekçesiyle parlamento taraf›ndan gö-
revden al›nabilmektedir (impeachment). Cumhurbaflkan› anayasay› ihlal suçuyla
görevden al›n›rsa, hakk›nda baflkaca bir cezai ifllem yap›lmaz. Bugüne kadar Cum-
hurbaflkan›’n› görevden alma uygulamas›na hiç baflvurulmam›flt›r. 
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Cumhurbaflkanl›¤› makam›, ölüm, istifa, görevden alma gibi sebeplerle normal
süresinden önce boflal›rsa, yeni cumhurbaflkan› seçilene kadar cumhurbaflkan›n›n
görevlerini cumhurbaflkan› yard›mc›s› üstlenmektedir. 

Baflbakan ve Hükümet
Hindistan siyasal sistemi içinde yürütme sorumlulu¤unu as›l tafl›yan kifli baflbakan-
d›r. Hindistan’›n siyasal tarihine bak›ld›¤›nda, ülkedeki siyasal dönemlerin baflba-
kanlar›n isimleriyle birlikte an›ld›¤›n› ve ülkeye damgas›n› vurmufl siyasetçilerin de
baflbakanlar oldu¤u görülebilir (Cavaharlal Nehru ya da ‹ndira Gandhi gibi).   

Cumhurbaflkan› taraf›ndan atanan baflbakan, hükümetin lideri s›fat›yla ülkenin
yönetiminden sorumludur. Baflbakan›n, parlamentonun güvenoyuna sahip olmas›
gerekti¤inden, bu görevi parlamentoda ço¤unlu¤a sahip olan partinin lideri ya da
onun iflaret etti¤i bir kifli üstlenir. 

Hindistan Federal Hükümeti (Union Council of Ministers of India), üç tip üye-
den oluflmaktad›r: Her biri bir bakanl›¤›n (Maliye, Savunma, ‹çiflleri gibi) yöneti-
minden sorumlu Kabine Bakan› (Cabinet Minister); belirli kamu kurumlar›n›n yö-
netiminden sorumlu ve Kabine Bakanl›¤›’na göre daha düflük seviyede oldu¤u ka-
bul edilen Ba¤›ms›z Görevli Devlet Bakan› (Minister of State-Independent Charges)
ve bir Kabine Bakan›’na ba¤l› olarak çal›flan ama ayn› zamanda hükümetin de üye-
si say›lan Devlet Bakan› (Minister of State). Ba¤›ms›z Görevli Devlet Bakan› ile
Devlet Bakan› aras›ndaki fark, Devlet Bakan›’n›n bir Kabine Bakan›’na ba¤l› olarak
onun sorumlulu¤u alt›ndaki bir bakanl›k içindeki belirli bir konuyla ilgileniyor ol-
mas›d›r. Örne¤in Maliye Bakan›’na ba¤l› bir Devlet Bakan›, sadece vergi konusuy-
la ilgileniyor olabilir. 2009 y›l›nda kurulmufl olan mevcut Hindistan Hükümeti’nde
35 Kabine Bakan›, 7 Ba¤›ms›z Görevli Devlet Bakan› ve 37 Devlet Bakan› olmak
üzere toplam 79 kabine üyesi bulunmaktad›r.

Hindistan’da bir parlamento döneminde 2 ya da 3 hükümet kurulmas› yayg›n
görülen bir uygulamad›r ve çok say›da partinin bir araya gelerek koalisyon hükü-
metleri kurmaya bafllad›¤› 1990’l› y›llardan itibaren bu durum s›klaflm›flt›r. 1989 y›-
l›ndan itibaren görev yapan Hindistan hükümetlerinin ortalama görev süresi 2,5 y›l
olmufltur. 

Yürütme faaliyetlerinden sorumlu olan hükümet, yasama üzerinde de dolayl›
bir üstünlü¤e sahiptir çünkü hükümetteki parti ile parlamentodaki ço¤unluk gru-
bu ayn› siyasi ak›m› temsil etmektedir. Hindistan’da parti disiplinin de geçerli ol-
du¤u göz önüne al›n›rsa, hükümetin parlamentodan çekinmesi için fazla bir sebep
kalmamaktad›r. Cumhurbaflkan›n›n seçimi de ayn› parlamento ço¤unlu¤una da-
yand›¤›ndan, bir cumhurbaflkan› aday›n›n seçilebilmesi için, hükümetin onu des-
teklemesi gerekmektedir. 

Parlamentoda ele al›nan kanunlar›n büyük ço¤unlu¤unu hükümet sunmakta-
d›r. Halk Meclisi’nin baflkan› da ço¤unluk partisinden seçildi¤i için parlamentonun
görüflme gündemi hükümetin tercihleri yönünde flekillenmektedir. Bunun d›fl›n-
da, özellikle son yirmi y›lda parlamentonun giderek daha parçal› bir yap› arz et-
mesi, buna ba¤l› olarak yasama sürecinin uzamas› ve zorlaflmas›, hükümetleri gi-
derek artan oranda kararnameler arac›l›¤›yla ülkeyi yönetme yoluna itmifltir. Ç›ka-
r›lan kararnamelerin alt› ay içinde parlamento onay›na sunulmas› gerekse de, za-
man zaman hükümetler, alt› ayl›k sürenin dolmas›na az bir süre kala ayn› konuyu
düzenleyen yeni bir kararname ç›kararak bu denetim mekanizmas›n› da etkisiz
hale getirebilmektedirler. 
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Parlamentonun kabul etti¤i bir kanun, cumhurbaflkan›n›n onay›na sunulmakta;
ancak bu onaydan sonra, kanunun yürürlü¤e girmesi için resmi gazetede yay›nlan-
mas› gerekmektedir. Bu yay›n›n ne zaman yap›laca¤› ise hükümetin takdirine ba¤-
l›d›r ve bu durum hükümete e¤er isterse bir kanunun yürürlü¤ünü bekletmesi ola-
na¤›n› vermektedir. Örne¤in 1947 tarihli Sanayi Anlaflmazl›klar› Yasas› (Industrial
Disputes Act) metninde geçen “industry” ifadesinin tam olarak neyi kastetti¤inin
belirlenmesi 1978 y›l›nda Yüksek Mahkeme taraf›ndan hükümetten talep edilmifl,
parlamento gerekli düzenlemeyi 1982 y›l›nda yapm›fl ancak cumhurbaflkan›n›n
onaylad›¤› bu düzenleme resmi gazetede yay›nlanmad›¤› için yürürlü¤e gireme-
mifltir. Bunun üzerine Yüksek Mahkeme’ye baflvuran muhalefet partileri ise, “Yük-
sek Mahkeme’nin hükümeti resmi gazetede bir hükmü yay›nlatmaya zorlayamaya-
ca¤›” yan›t›n› alm›fllard›r. Sonuç olarak, Hindistan’›n yönetiminden as›l sorumlu
güç olan hükümetin faaliyetlerini s›n›rlayacak ya da yönlendirecek baflka bir siya-
sal gücün olmad›¤›n› söylemek mümkündür. Bu durumda, hükümet faaliyetlerinin
denetimi, düzenli olarak yap›lan seçimler ve koalisyonlar içindeki parti pazarl›kla-
r› yoluyla dolayl› olarak sa¤lanmaktad›r.     

Yarg›: Hindistan Yüksek Mahkemesi
Hindistan Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of India), Hindistan’›n en yüksek
yarg› kurulufludur. Hindistan Yüksek Mahkemesi, sadece bir anayasa yarg›s› rolü
üstlenmez, ayn› zamanda bir dan›flma organ› ve eyalet yüksek mahkemelerinin ka-
rarlar› için temyiz mercidir. Yüksek Mahkeme, Hindistan vatandafllar›n›n temel
haklar›n›n koruyucusu olarak kabul edilir.  

1935 tarihli Hindistan Yönetimi Yasas›’yla oluflturulan Hindistan Federal Mah-
kemesi’nin devam› olan Hindistan Yüksek Mahkemesi 28 Ocak 1950’de faaliyete
geçmifltir. Yüksek Mahkeme, tamam› cumhurbaflkan› taraf›ndan atanan bir baflkan
ve otuz üyeden oluflur. Cumhurbaflkan› her yeni üye atamas›nda, Yüksek Mahke-
me’nin mevcut üyelerine dan›flmak zorundad›r ve atamalarda yarg›çlar›n siyasal
görüfllerini de¤il, k›demlerini göz önüne al›r. Ancak uygulamada, hükümetle yak›n
görüflteki cumhurbaflkanlar›n›n, mahkeme üyelerini atarken çok da ba¤›ms›z dav-
ranmad›klar› gözlemlenmektedir. Gerçekten de, Hindistan tarihine bak›ld›¤›nda,
Hükümet ve Yüksek Mahkeme’nin çok fazla çat›flmaya girdi¤ini söylemek müm-
kün de¤ildir.  Bu yönde yaz›l› bir kural olmamas›na ra¤men, Yüksek Mahkeme’ye
yap›lan atamalarda yarg›çlar›n co¤rafi, etnik ve dinsel nitelikleri bak›m›ndan den-
geli bir da¤›l›m göstermesine de özen gösterilir. Yüksek Mahkeme yarg›çlar› atan-
malar›ndan itibaren 65 yafl›na kadar görev yaparlar.    

Yüksek Mahkeme, kanunlar›n anayasaya uygunlu¤unu denetler ve anayasaya
ayk›r›l›k karar› verirse kanunlar› iptal edebilir. Anayasa de¤ifliklikleri konusunda
ise, Yüksek Mahkeme sadece anayasan›n temel yap›s›n› de¤ifltiren maddeleri ince-
leme yetkisine sahiptir. Yüksek Mahkeme, merkezi hükümet ile eyaletler; ya da iki
ya da daha çok eyaletin kendi aralar›ndaki hukuki anlaflmazl›klar› da çözüme ka-
vuflturmaktad›r.

Hindistan’da hem parlamentoda, hem de hükümette hukukçu kökenli siyaset-
çiler her zaman belirgin bir a¤›rl›¤a sahip olduklar›ndan, siyasetçilerin Yüksek
Mahkeme kararlar›na müdahale e¤ilimleri ya da kamuoyu önünde kurumun verdi-
¤i kararlar› elefltirmeleri s›k rastlanan bir durumdur. Her ne kadar yürütmenin fa-
aliyetleri yarg› denetimine tâbi olsa da, Baflbakan ‹ndira Gandhi’nin ilan edilmesi-
ni sa¤lad›¤› Ulusal Ola¤anüstü Hal döneminde (1975-1977) görüldü¤ü gibi, Yük-
sek Mahkeme, hükümetin aç›kça yasad›fl› olan bask›c› faaliyetlerini engellemekte

14 Karfl› laflt › rmal ›  S iyasal  S istemler

Hindistan Yüksek
Mahkemesi (Supreme Court
of India), Hindistan’›n en
yüksek yarg› kurulufludur.

Yüksek Mahkeme,
kanunlar›n anayasaya
uygunlu¤unu denetler ve
anayasaya ayk›r›l›k karar›
verirse kanunlar› iptal
edebilir.



fazla baflar›l› olamam›flt›r. Buna ra¤men vatandafllar›n bireysel baflvurular›na aç›k
olan Yüksek Mahkeme, yürütme karfl›s›nda fazlaca bir siyasal denge oluflturamasa
da, bireylerin temel haklar›n›n güvencesi olarak görülmektedir. 

Hindistan siyasal sisteminin temel özelliklerini ve ana oyuncular›n› nas›l tan›mlayabilirsiniz?

S‹YASAL KÜLTÜR

Hindistan siyasal sisteminin ekonomik ve toplumsal dayanaklar›-
n› s›ralayabilmek.

Bu bölümde Hindistan’daki halk›n siyasal sistemle olan ba¤lant›s›n›, siyasal parti-
leri ve seçim sistemini inceleyece¤iz.

Halk-Siyasal Sistem ‹liflkisi ve Siyasal Partiler
Çok partili parlamenter demokrasiye dayanan Hindistan’›n siyasal kültürü üzerin-
de, farkl› ç›kar gruplar›n› temsil eden siyasal partilerin büyük rolü vard›r. Di¤er
tüm demokratik rejimlerde oldu¤u gibi, Hindistan’da da siyasal partiler belirli sos-
yal gruplar›n ya da bölgelerin ç›karlar›n› savunarak seçmenlerin oylar›n› toplama-
ya çal›fl›rlar. Hindistan siyasal sisteminin yasama ve yürütme organlar›, halk tara-
f›ndan seçilen siyasal partilerin temsilcilerinden oluflur. Seçimler arac›l›¤›yla Hin-
distan halk›, hükümeti kimin kurmas›n› istedi¤ini de ifade etmifl olmaktad›r. 

Hindistan’da ba¤›ms›zl›ktan bu yana çok partili bir rejim mevcuttur. Parti say›-
s›n›n fazlal›¤›na ra¤men, Hindistan siyasal yaflam›na asl›nda iki parti damgas›n›
vurmaktad›r: Hindistan Kongre Partisi (Indian National Congress, INC) ve Hindis-
tan Halk Partisi (Bharatiya Janata Party, BJP). Ba¤›ms›zl›¤› takip eden otuz y›l bo-
yunca kesintisiz iktidarda kalan Kongre Partisi yönetimi alt›ndaki Hindistan, ege-
men parti sisteminin klasik örneklerinden biri olarak kabul edilmifltir. Ancak 1977
ertesinde siyasal sistem daha yo¤un bir rekabete tan›k olmufl ve ülke, iktidar›n ba-
r›flç› bir biçimle seçimler arac›l›¤›yla el de¤ifltirdi¤i, gerçek anlamda ço¤ulcu bir si-
yasal yaflama kavuflmufltur. Siyasal hayattaki çeflitlenmenin giderek artt›¤› son yir-
mi y›lda, bu iki ana parti, hükümetleri ancak çok say›da küçük partiyle koalisyon-
lar kurarak oluflturabilir hale gelmifller ve seçimlere de küçük partilerle ittifak ku-
rarak gitmeye bafllam›fllard›r. ‹ttifak kurma yöntemi, dar bölge ço¤unluk sisteminin
uyguland›¤› seçimlerin kazan›lmas›n› kolaylaflt›r›c› bir yol olarak benimsenmifltir.
Seçimlerin kazan›lmas› durumunda ise bu ittifak, bir anlamda kurulacak koalisyon
hükümetinin hangi partilerden oluflaca¤›n› seçmenlerin önceden bilmesini sa¤la-
makta, bu da oy verme davran›fl›n› etkilemektedir.   

Hindistan toplumunun kozmopolit yap›s›, baz› siyasal partilerin sadece belli et-
nik, dinsel, bölgesel ya da kast gruplar›n›n savunucusu olarak ortaya ç›kmas›na yol
açm›flt›r. Baz› partiler ise tüm Hintlileri temsil etti¤i iddias›yla ortaya ç›ksa da, fiilen
belli gruplar›n sözcüsü durumuna gelebilmektedir.  Örne¤in Kongre Partisi flehir-
li, ayd›n, okumufl kesimlere, solculara ve dinsel az›nl›klara; BJP ise Kuzeyli, Hindu
ve Hintçe konuflan yüksek kastlara yak›nd›r. 

Hindistan’da baz› partiler ise sadece belirli eyaletlerde faaliyet göstermekte-
dir. Bu türden yerel partiler genel seçimlerde ulusal partileri desteklemektedir-
ler. Bir siyasal parti, en az dört eyalette örgütlendiyse ulusal parti olarak kabul
edilmektedir.
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Hindistan siyasal yaflam›na
iki parti damgas›n›
vurmaktad›r: Hindistan
Kongre Partisi ve Hindistan
Halk Partisi.



Hindistan Kongre Partisi (Indian National Congress, INC)
Hindistan’daki pek çok kurumun kökeninin sömürge dönemine dayanmas› gibi,
ülkenin bu en etkili siyasal partisinin tarihi de sömürge döneminde bafllam›flt›r.
Hindistan’›n ba¤›ms›zl›¤›na kavuflma sürecinde büyük rol oynayan ve kendisini
Hindistan’›n kurucusu olarak gören Kongre Partisi, Hindistan’›n en eski siyasal
partisidir. Parti, Hintlilerin sömürge yönetiminde daha etkin rol oynamalar›n› sa¤-
lamak amac›yla 1885’te kurulmufl ve 1929’dan itibaren partiyi yöneten Cavaharlal
Nehru döneminde, ulusal lider Mahatma Gandhi’nin de deste¤iyle ba¤›ms›zl›k ta-
lebini ön plana ç›karm›flt›r. Bu dönemde Kongre Partisi, Hindistan’daki bütün siya-
sal ak›mlar› bünyesinde bar›nd›rd›¤›n› ve tüm Hintlileri temsil etti¤ini iddia etmifl-
tir. Kongre Partisi’nin Hindistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› 1947 y›l›ndan bu yana
geçen 64 y›l›n 51’inde iktidarda kalm›flt›r.

Ba¤›ms›zl›k ertesinde, Nehru’nun ve k›z› Indira Gandhi’nin yönetimi alt›nda
üçüncü dünyac› ve sosyalist e¤ilimli bir ideoloji benimseyen Kongre Partisi, Raciv
Gandhi’nin parti baflkan› oldu¤u 1980’li y›llardan itibaren giderek merkez-sol bir
çizgiye kaym›fl ve laik niteli¤ini her zaman vurgulam›flt›r. 1990’l› y›llardan itibaren
ise partinin liberal ekonomik politikalar› daha çok benimsedi¤i gözlemlenmektedir. 

1960’lardan itibaren iktidar›n uygulad›¤› sanayileflme faaliyetleri ve toprak re-
formlar› sonucu yeni k›rsal (kapitalist üretim tarz›n› benimsemifl zengin bir köylü
s›n›f gibi) ve kentsel (küçük ve orta büyüklükte iflletme sahipleri gibi) toplumsal
tabakalar›n oluflmas›, siyasette çeflitlenmeyi artt›rm›flt›r. Bu yeni sosyal tabakalar,
kendi ç›karlar›n› savunan yeni liderler etraf›nda gruplaflm›fllar ve kendilerini Kon-
gre Partisi’nin genifl flemsiyesi alt›ndan ç›karm›fllard›r. 

Hindistan Kongre Partisi, özellikle çiftçilerin, iflçilerin, sendikalar›n, dinsel ve
etnik az›nl›klar›n destekledi¤i bir parti olmufl; kuruldu¤u günden bu yana ifl ve ma-
li hayat›n s›k› kurallarla düzenlenmesi, fakirli¤in azalt›lmas›, okuma-yazma oran›-
n›n yükseltilmesi gibi politikalar gütmüfltür. Ülkede yaflayan Müslüman az›nl›¤›n
sorunlar› ve dalit’ler ile afla¤› kastlar›n durumlar›n›n düzeltilmesi de Kongre Parti-
si’nin önemli söylemlerinden biri olmufltur. 

Hindistan Kongre Partisi, 1947-1977; 1980-1989; 1991-1996 aras›nda ve 2004’ten
günümüze, tek bafl›na ya da koalisyonlar›n büyük orta¤› olarak iktidarda kalm›flt›r.
Dolay›s›yla Kongre Partisi’nin Hindistan tarihine damgas›n› vurdu¤unu söylemek
abart›l› olmayacakt›r. 

Hindistan’da daha sonra kurulan çok say›da siyasi parti, Kongre Partisi’nden
ayr›lan siyasetçiler taraf›ndan kurulmufltur. Hindistan Kongre Partisi, fikir yak›nl›¤›
içinde bulundu¤u partilerle birlikte oluflturdu¤u “Birleflik ‹lerici ‹ttifak” ad› alt›nda
seçimlere kat›lmaktad›r. “Birleflik ‹lerici ‹ttifak”, solcu ve laik partilerin yan› s›ra
az›nl›klar›n haklar›n› savunan partileri de içermektedir.

Hindistan Halk Partisi (Bharatiya Janata Party, BJP)
Hindistan Halk Partisi, Hindutva (Hinduluk) olarak özetlenen söylemi ve ideoloji-
si ile milliyetçi Hindular›n partisidir. Kökleri sömürge dönemine dayanan Janata
Partisi’nin parçalanmas› üzerine 1980 y›l›nda kurulmufl olan BJP, Mahatma Gand-
hi’nin her zaman savunmufl oldu¤u sivil itaatsizlik temelli bar›flç› söyleme karfl› ç›k-
m›fl ve dinsel motiflerle süslü milliyetçi bir üslubu benimsemifltir. BJP, Hindistan
Kongre Partisi’ni ülkenin Hindu niteli¤ine yeterince sahip ç›kmamakla ve az›nl›k
gruplar›n› (özellikle de Müslümanlar›) kay›rmakla suçlam›flt›r. Kongre Partisi’nin
baflkan› olan (Raciv Gandhi’nin dul efli) Sonia Gandhi’nin ‹talyan, 2004’ten beri
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Baflbakan olan Manmohan Singh’in ise Sih kökenli olmas›, BJP taraf›ndan s›k s›k
gündeme getirilen elefltiri konular›ndan olmaktad›r.   

BJP, 1992 y›l›nda yaflanm›fl olan Ayodha Camii’nin y›k›lmas› etraf›nda geliflen
Müslüman-Hindu çat›flmas› s›ras›nda güçlenmifl ve Hindistan’›n ikinci önemli par-
tisi haline gelmifltir. Parti, özellikle Hindular›n yo¤un olarak yaflad›¤› ve Hindu Ku-
fla¤› (Hindi Belt) olarak adland›r›lan ülkenin kuzey kesimlerinde güçlüdür ve yük-
sek kastlar ile ticaret kesiminin deste¤ine sahiptir. BJP, tutucu toplumsal politika-
lar›, serbest pazar ekonomisini, milliyetçi bir d›fl politikay› savunmakta olup, siya-
sal yelpazenin sa¤›nda yer almaktad›r. 

BJP, 1998-2004 y›llar› aras›nda Hindistan’›n sa¤ ve merkez sa¤ partilerini bir
araya getiren “Ulusal Demokratik ‹ttifak” ad› alt›nda 13 partili bir koalisyon hükü-
meti kurmufltur. Parti iktidardayken söylemini bir ölçüde yumuflatm›fl ve 1990’lar›n
bafl›nda giriflilen liberal ekonomik reformlar› devam ettirmifltir. Ancak yine bu hü-
kümet döneminde Hindistan nükleer silah denemeleri yapm›fl, Keflmir sorunu
alevlenmifl ve 2002 y›l›nda yüzlerce kiflinin ölümüyle sonuçlanan dinsel çat›flmalar
ç›km›flt›r. BJP, 2004’ten bu yana Hindistan’›n ana muhalefet partisidir.

BJP iktidar› döneminde kamu kurulufllar›n›n özellefltirilmesi h›zland›r›lm›fl, ya-
banc› yat›r›mlar teflvik edilmifl, serbest ticaret bölgeleri oluflturulmufl, hava ulafl›-
m›nda devlet tekeli kald›r›lm›fl, devlete ait radyo ve televizyon kanallar›n›n özerk-
li¤i güçlendirilmifl ve genifl kapsaml› bir otoyol a¤› projesi yürürlü¤e konmufltur.
Her ne kadar liberalleflme ve (Güney Asya Serbest Ticaret Antlaflmas›’na kat›lma
gibi) d›fla aç›lma politikalar› Hindistan’›n ekonomik büyümesini artt›rm›fl olsa da,
gelir adaletsizliklerinin giderilememesi ve bunun yaratt›¤› toplumsal hoflnutsuzluk
devam etmifltir. Gelir art›fl› ve zenginleflmeden yararlanmayan kitle, Hindistan’›n
devasa nüfusu göz önünde bulundurulursa, yüz milyonlarla ifade edilmektedir. 

Yine BJP’nin iktidar› döneminde, Hindu milliyetçisi kesimlerin rol oynad›¤›
Müslüman az›nl›k karfl›t› olaylar, partinin merkez sa¤da yer alan seçmenlerin tep-
kisini çekmesine yol açm›flt›r. Üstelik bu partiyi Hindu milliyetçili¤ine yeterince
hizmet etmemekle suçlayan daha sa¤daki partiler de deste¤ini çekmifltir. Dolay›-
s›yla BJP, politikalar›n› ne afl›r› sa¤a ne de merkez sa¤a be¤endiremez duruma
düflmüfltür.

13 Aral›k 2001 tarihinde Hindistan Parlamentosu’na karfl› Keflmir kökenli ‹s-
lamc› militanlar›n düzenlenmifl oldu¤u terör sald›r›s›, hükümetin güvenlik politika-
lar›ndaki zaaf›n›n bir kan›t› olarak gösterilerek elefltiri konusu olurken, bu sald›r›-
n›n ard›ndan ç›kar›lan 2002 tarihli Terörün Önlenmesi Yasas› ise, temel özgürlük-
leri tehdit eden antidemokratik bir yasa oldu¤u gerekçesiyle tepki çekmifltir. Hat-
ta bu yasa Eyaletler Meclisi taraf›ndan reddedilince, parlamentonun ortak bir otu-
rumda bir araya gelerek yasay› ç›karmas› gerekmifltir. 

Hindistan Kongre Partisi ve Hindistan Halk Partisi d›fl›nda, Halk Ço¤unlu¤u
Partisi, Hindistan Komünist Partisi, Hindistan Komünist Partisi-Marksist, Milliyetçi
Kongre Partisi, Tüm Hindistan Birleflik Müslümanlar Konseyi ve Ba¤›ms›z Hindis-
tan Partisi parlamentoda temsil edilen önemli ulusal partilerdir. 

Seçim Sistemi
Hindistan siyasal sisteminin en önemli özelliklerinden biri, ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›-
¤› 1947 y›l›ndan bu yana çok partili seçimlerin düzenli olarak yap›lmas› ve seçim-
lere kat›l›m oran›n›n yüksek olmas›d›r. Seçim sistemi tek turlu, dar bölge ço¤unluk
esasl› modele dayan›r. 
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Seçime dair ifllemlerin yürütülmesinden 1950 y›l›nda oluflturulmufl olan Hindis-
tan Seçim Komisyonu (Election Commission of India) sorumludur. Bu özerk ve
özellikle seçim dönemlerinde son derece genifl yetkilere sahip komisyonun bafl-
kan ve iki yard›mc›s›n› cumhurbaflkan› alt› y›ll›¤›na atamaktad›r ve bu görevliler
ancak parlamento karar›yla görev sürelerini tamamlamadan görevden al›nabilmek-
tedirler. Seçimler, 1951 tarihli Halk›n Temsili Yasas› (Representation of the People
Act) uyar›nca yap›lmaktad›r. Seçim kampanyas› s›ras›nda din ya da kast temelinde
propaganda yapmak yasaklanm›flt›r.

Hindistan’›n dünyan›n en kalabal›k demokrasisi olarak tan›mlanmas›n›n gerek-
çelerinden biri, toplam seçmen say›s›n›n yüksek olmas›d›r. Nüfusu 1 milyar 200
milyona yak›n olan ülkede 18 yafl›n› doldurmufl kad›n-erkek tüm Hindistan vatan-
dafllar› seçme hakk›na sahiptir. Buna göre, 2009 y›l›nda gerçeklefltirilmifl olan 15.
parlamento seçimlerinde seçmen say›s› 714 milyon olmufltur. 

Hindistan’da ilk genel seçim 1952 y›l›nda gerçeklefltirilmifl, kay›tl› seçmenlerin
% 44,87’sinin oy kulland›¤› bu seçim neticesinde Cavaharlal Nehru liderli¤indeki
Hindistan Kongre Partisi oylar›n % 44,99’unu alarak Lok Sabha’da 364 sandalye el-
de etmifltir. 1952, 1957 ve 1962 seçimlerinde bir seçim bölgesinden birden fazla
aday seçilmesi mümkünken, 1967 seçimlerinden itibaren dar bölge sistemine ge-
çilmifl, yani bir seçim bölgesinin parlamentoda sadece bir sandalyeyle temsil edil-
mesi yöntemi benimsenmifltir. Bir seçim bölgesinde yar›flan adaylar aras›ndan en
çok oyu alan, o seçim bölgesinden seçilmifl say›l›r. 1967 ve 1971 seçimlerinde de
Hindistan Kongre Partisi, seçimlerden birinci parti olarak ç›km›flt›r. 12 Haziran
1975’te Allahabad Eyaleti’nin Yüksek Mahkemesi’nin Baflbakan ‹ndira Gandhi’nin
seçildi¤i seçim bölgesinde hile yap›ld›¤› gerekçesiyle seçimi iptal etmesi üzerine
Gandhi ola¤anüstü hal ilan etmifl ve o y›l yap›lmas› gereken seçimleri ertelemifltir.
1976’da tekrar ertelenen genel seçimler 1977 y›l›nda yap›labilmifl ve Hindistan
Kongre Partisi ba¤›ms›zl›ktan bu yana ilk defa olarak, k›sa süreli¤ine de olsa, ikti-
dardan uzaklaflm›flt›r. 

Hindistan’da son olarak 2009 y›l›nda genel seçimler gerçeklefltirilmifltir. 714
milyon seçmenin 828.804 seçim bürosunda oy vermeye ça¤r›ld›¤› bu seçimlerde
kat›l›m oran› % 57,9 olmufltur. Seçmen say›s›n›n fazlal›¤› dolay›s›yla denetimi ko-
laylaflt›rma ve güvenli¤i daha kolay sa¤lama düflüncesiyle seçimler tüm ülkede ay-
n› gün gerçeklefltirilmemifl; ülkenin de¤iflik yerlerinde 16 Nisan, 22 Nisan, 30 Ni-
san, 7 May›s ve 13 May›s 2009 tarihlerinde olmak üzere befl ayr› günde sand›klar
kurulmufltur. Kesin sonuçlar 16 May›s 2009’da ilan edilmifltir. 364 siyasal partinin
kat›ld›¤› bu seçimler sonucunda, Hindistan Kongre Partisi’nin bafl›n› çekti¤i Birle-
flik ‹lerici ‹ttifak, 262 sandalye kazanarak ço¤unlu¤unu korumufl ve Manmohan
Singh baflbakanl›k görevine devam etmifltir. 

2004 seçimlerinde oldu¤u gibi, 2009 seçimlerinde de oy verme ifllemi elektro-
nik oy verme makineleri arac›l›¤›yla gerçeklefltirilmifl; bu ifl için 1.368.000 makine
kullan›lm›flt›r. Elektronik oy verme sistemi, maliyetleri azaltt›¤›, yüz milyonlarca
seçmenin oy kulland›¤› Hindistan’da oy say›m ifllemini h›zland›rd›¤› ve oy pusula-
s› arac›l›¤›yla yap›lan seçimlere göre daha güvenli oldu¤u düflünüldü¤ü için uygu-
lamaya sokulmufltur.  
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Hindistan siyasal sisteminin
en önemli özellikleri
seçimlerin düzenli olarak
yap›lmas› ve seçimlere
kat›l›m oran›n›n yüksek
olmas›d›r.   



KAMU POL‹T‹KALARININ OLUfiUMU’NA ETK‹ EDEN
SOSYO-EKONOM‹K ALTYAPI

Hindistan’da kamu politikalar›n›n oluflumuna etki eden sosyo-
ekonomik altyap›y› de¤erlendirebileceksiniz.

Hindistan’daki kamu politikalar›n›n oluflumu, bu ülkenin sosyal ve ekonomik ko-
flullar›yla do¤rudan iliflkilidir. Hindistan’›n toplumsal ve ekonomik yap›s› tarih bo-
yunca büyük ölçüde kast sistemi taraf›ndan flekillendirilmifltir. Günümüzde hiçbir
hukuki dayana¤› bulunmamas›na ve hatta yasal düzenlemelerle ortadan kald›r›l-
maya çal›fl›lmas›na ra¤men, kast sistemi etkisini büyük ölçüde korumaktad›r. Hin-
distan’da siyasal yaflam› anlamak için kast sisteminin temel özelliklerini göz önün-
de bulundurmak gereklidir. 

Kast Sistemi
Kast sistemi, bireylerin ba¤l› oldu¤u grup uyar›nca evlilikten meslek seçimine ka-
dar tüm toplumsal ve ekonomik iliflkilerini düzenleyen sosyal yap›d›r. Kökeni çok
eski ça¤lara uzanan ve Hindu felsefesinden kaynaklanan kast sistemi, dört ana grup
(din adam› olan Brahman’ lar, savaflç› topluluklar› oluflturan Kflatriya’ lar, tüccarla-
r›n oluflturdu¤u Vastriya’ lar ile çiftçi ve zanaatkârlar›n oluflturdu¤u fiudra’ lar) ve
dalit, harican ya da dokunulmazlar olarak da adland›r›lan kast-d›fl› sosyal gruplar-
dan oluflur. 20. yüzy›lda hem flehirleflme, hem de hukuki düzenlemeler sayesinde
kast sistemine ba¤l› sosyal k›s›tlamalar zay›flam›fl olsa da, bu sistem Hindistan’daki
toplumsal, ekonomik ve siyasal yaflam› derinden etkilemeye devam etmektedir.   

1950 tarihli Hindistan Anayasas› kast sistemi ve ona ba¤l› tüm uygulamalar› ka-
nund›fl› ilan etmifl ve dalit kökenli Hintliler, cumhurbaflkanl›¤› dâhil (örne¤in, K.
R. Narayanan, 1997-2002), devlette üst düzey görevlere gelebilmifllerdir. Hindis-
tan’da kast sistemi yasal olarak tan›nmasa da, hükümet düflük kastlara ya da kast-
d›fl› gruplara mensup Hintliler yarar›na e¤itim hayat›nda ya da kamu kurumlar›nda
görevlendirilmede pozitif ayr›mc›l›k yapabilmek için vatandafllar›n kast mensubi-
yetini tespit etmektedir. Bu bak›mdan korunmaya muhtaç olarak kabul edilen
gruplar S›n›fland›r›lm›fl Kastlar, S›n›fland›r›lm›fl Kabileler ve Di¤er Geri Kalm›fl S›-
n›flar olarak tasnif edilmifltir. 

S›n›fland›r›lm›fl Kastlar (Scheduled Castes), dalit’leri ifade etmektedir. Hindistan
nüfusunun yüzde 16’s› s›n›fland›r›lm›fl kastlara mensuptur. S›n›fland›r›lm›fl Kabile-
ler (Scheduled Tribes), Hindistan’›n toplam nüfusunun yüzde 7’sini oluflturmakta
ve genellikle ücra bölgelerde yaflayan afliretleri kapsamaktad›r. Di¤er Geri Kalm›fl
S›n›flar (Other Backward Classes), kast sistemindeki fiudra’lara tekabül eden ve
Hindistan nüfusunun yüzde 52’sini oluflturan 3000 grubu kapsamaktad›r.     

Hindistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› ilk dönemde sadece dalit’lerin toplum-
sal statülerinin yükseltilmesi üzerinde durulmufl olsa da; düflük kastlara mensup
fiudra’lar›n talepleri do¤rultusunda onlara da 1989’dan itibaren e¤itimde ve dev-
let dairelerinde kotalar ayr›lmaya bafllanm›flt›r. 2000’li y›llarda düflük kast ya da
kast-d›fl› gruplar›n üyelerine özel sektörde de kota ayr›lmas› gereklili¤i tart›fl›lma-
ya bafllanm›flt›r. 

fiehirleflme, modern yaflam kal›plar›n›n yerleflmesi, ekonomik dönüflüm nedeniy-
le kast sisteminin eskisi gibi kat› bir anlay›flla sürdürülmesini engellemektedir. Ancak
evlilik ya da oy verme davran›fllar›nda kast aidiyeti hâlâ önemli rol oynamaktad›r.  
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Kast sistemi, bireylerin ba¤l›
oldu¤u grup uyar›nca
evlilikten meslek seçimine
kadar tüm toplumsal ve
ekonomik iliflkilerini
düzenleyen sosyal yap›d›r.



Ekonomik Yaflam
Cavaharlal Nehru’nun baflbakanl›¤› döneminde (1947-1964) benimsenmifl olan it-
hal ikameci kalk›nma modeli, sanayileflmeyi ön plana ç›karan sosyalist e¤ilimli
merkezi planlama, yüksek gümrük duvarlar›, genifl bir kamu sektörü ve özel sek-
törün faaliyetlerini kat› bir izin sistemiyle denetim alt›nda tutma ilkelerine dayan-
m›flt›r. Bu ekonomik yap›, gelir da¤›l›m› adaletsizliklerini giderme amaçl› bir sos-
yal güvenlik sistemini ayakta tutmak için tek yol olarak görülmüfl ve uluslararas›
rekabetten uzak bir ortamda orta s›n›f›n oluflmas›n› amaçlam›flt›r.

Ancak, kamu sektörü giderek hantal, bürokratik ve verimsiz bir hale dönüfl-
müfl; özel sektör de d›fl piyasalara aç›lamayarak rekabet imkânlar›ndan yararlana-
mam›flt›r. Üstelik Hindistan’›n enerji kaynaklar› bak›m›ndan d›fla ba¤›ml›l›¤›, ihra-
cat kapasitesinin azl›¤› nedeniyle giderek büyüyen d›fl ticaret aç›klar›na yol açm›fl-
t›r. 1991 y›l›na gelindi¤inde d›fl borcu 72 milyar dolara ulaflan ve sadece dört haf-
tal›k döviz rezervi kalan ülke, IMF taraf›ndan önerilen yap›sal reform program›n›
kabul etmek zorunda kalm›fl ve ilk olarak yabac› yat›r›mlara kap›lar›n› açm›flt›r. Ar-
d›ndan ithalat kotalar› kald›r›lm›fl, gümrük vergileri indirilmifl, özellefltirme uygula-
malar›yla liberal ekonominin tüm unsurlar› yerlefltirilmeye çal›fl›lm›flt›r. 1990-2000
y›llar› aras›nda ihracat› her y›l ortalama % 9 artan Hindistan, özellikle tekstil, ilaç
sanayi ve biliflim sektöründe dünyan›n say›l› ülkelerinden biri haline gelmifltir. Gü-
nümüzde, Dünya Ticaret Örgütü, Güney Asya Serbest Ticaret Alan› (SAFTA) ve G-
20 üyesi olan Hindistan, 2008’den beri devam eden küresel mali krize ra¤men
dünyan›n en h›zl› büyüyen ekonomilerinden biridir. Ulusal para birimi Rupi olan
ülkede, 2010 y›l› için tahmin edilen ortalama büyüme h›z› % 8,8; enflasyon oran›
% 8,6; iflsizlik oran› ise % 10’dur. 

Gayri Safi Milli Has›la (GSMH) büyüklü¤üne göre dünyan›n on birinci; Sat›n Al-
ma Gücü Paritesi’ne göre ise dördüncü büyük ekonomisi olan Hindistan, ekono-
mik altyap›s›n› büyük ölçüde Büyük Britanya sömürge döneminden devralm›flt›r.
Nüfusun % 52’sinin tar›m, % 14’ünün sanayi, % 34’ünün hizmet sektöründe çal›flt›-
¤› ülkede gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i yüksektir. Hindistan’da, nüfusun % 37’si gün-
de 1 dolardan daha az parayla geçinmeye çal›flmaktad›r. Hindistan ekonomisinin
karfl›laflt›¤› en ciddi problemlerden biri de bölgesel kalk›nma farkl›l›klar›d›r. 

Üç milyon devlet memurunun bulundu¤u Hindistan’da bürokratik mekanizma
etkin çal›flmaktan uzakt›r ve yolsuzluklar son derece yayg›nd›r. Yolsuzluklarla ilgi-
li çal›flmalar yapan uluslararas› sivil toplum örgütü Transparency International’in
2010 raporuna göre, yolsuzlu¤un en az oldu¤u ülkeden en yo¤un oldu¤u ülkeye
do¤ru yap›lan s›ralamada, Hindistan 178 ülke içinde 87. olmufltur.  

Hindistan ekonomisinin son yirmi y›ldaki baflar›s›, bu ülkenin biliflim teknolo-
jisi, ilaç sanayi gibi kimi belirli alanlarda gösterdi¤i yüksek performansa ba¤l›d›r.
Ancak, GSMH’nin dörtte birini sa¤layan tar›m sektörü de ekonomideki a¤›rl›¤›n›
korumaktad›r. 1950’li y›llarda geliflmifl ülkelerden sa¤lanan tar›m yard›m›, Hindis-
tan yönetimini kendi kaynaklar›n› sanayiyi desteklemek amac›yla kullanmaya yön-
lendirmifltir. Ancak ard› ard›na yaflanan kötü hasatlar neticesinde 1966 y›l›nda Bi-
har eyaletinde ortaya ç›kan k›tl›k, Hindistan’›n tar›m ürünlerinde d›fla ba¤›ml›l›¤›n›
ortaya koymufl; Hindistan yönetimi 1968’de yürürlü¤e koydu¤u “Yeflil Devrim”
(Green Revolution) ile Hindistan’› kendi kendini besler bir ülkeye dönüfltürmüfltür.
Tar›m tekniklerinin modernlefltirilmesi esas›na dayanan Yeflil Devrim, Hindistan’›
tarihinde çok s›k görülen k›tl›k ve açl›ktan kurtarm›flt›r. 
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Hindistan, GSMH
büyüklü¤üne göre dünyan›n
on birinci; Sat›n Alma Gücü
Paritesi’ne göre ise
dördüncü büyük
ekonomisidir. 



Hindistan ekonomisinin büyük gruplar›, genellikle birkaç kuflakl›k sermayedar
ailelerin elindedir. Hatta ba¤›ms›zl›k öncesi mevcut serbest piyasa ekonomisi iflle-
yifli, ba¤›ms›zl›k ertesi karma ekonomi döneminde bir ölçüde zay›flam›fl olsa da,
Hindistan’›n büyük flirketlerinin ço¤u 19. yüzy›l sonu ya da 20. yüzy›l bafl›nda fa-
aliyete geçmifl olan kurulufllard›r. 

Biliflim teknolojileri konusunda büyük geliflme göstermifl olan Hindistan, bu
sektörlerde faaliyet gösteren pek çok bat›l› flirketin de merkezlerini tafl›maya bafl-
lad›¤› bir ülke olmufltur. Bir uzay araflt›rmalar› merkezine de sahip olan Hindistan
(India Space Research Organization, ISRO), 2008 y›l›nda Ay’a insans›z uydu gön-
dermeyi baflararak, uzay teknolojisi konusunda da iddial› oldu¤unu kan›tlam›flt›r. 

Hindistan’›n toplumsal bar›fl›n› sa¤lamas›n›n önündeki temel engel gelir da¤›l›-
m› dengesizli¤i ve kalk›nm›fll›k farklar›d›r. De¤iflik sosyal kesimler ve kast grupla-
r› aras›nda, de¤iflik bölgeler aras›nda, k›rsal ve kentsel nüfus aras›ndaki eflitsizlik-
lerin de giderilmesi gerekmektedir. 

Toplumsal ve Ekonomik Eflitsizliklerin Yaratt›¤› bir
Güvenlik Sorunu: Naksalit ‹syan›
Dünyan›n pek çok yerinde oldu¤u gibi, Hindistan’da da toplumsal ve ekonomik
sorunlar zaman zaman fliddet olaylar›na yol açabilmektedir. Bu kapsamda Hindis-
tan yönetiminin karfl› karfl›ya kald›¤› en ciddi mesele, 1967’den bu yana ülkenin
do¤usundaki on befl eyaleti etkisi alt›na alm›fl olan Maocu Naksalit isyan›d›r. 
Fakir ve topraks›z köylü y›¤›nlar›n› örgütleyerek fliddet yoluyla hükümeti toprak
reformu yapmaya zorlamak ve uzun vadede Hindistan’da komünist bir yönetim
kurmak amac›nda olan bu hareket, ilk olarak Bat› Bengal Eyaleti’nin Nepal s›n›r›-
na yak›n Naksalbari bölgesinde ortaya ç›kt›¤› için Naksalit isyan› olarak adland›r›l-
maktad›r. Çin’in komünist lideri Mao’nun köylü isyan› metodunu benimseyen bu
hareket, tek bir örgütten de¤il, ayn› ilkeden yola ç›kan ve birbirleriyle rekabet için-
deki onlarca örgütten oluflmaktad›r.    

Nepal s›n›r›ndan bafllayarak güneye do¤ru K›z›l Koridor olarak adland›r›lan ge-
nifl bir hatt› etkisi alt›na alan Naksalit isyan›, toplumsal ve ekonomik sorunlardan
bunalm›fl ve alt kastlara mensup köylülerin, zengin toprak sahiplerine karfl› isya-
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Tata Grubu
Hindistan’›n en büyük ekonomik grubu olan Tata, Hindistan’›n ilk sanayicisi olarak

kabul edilen Jamsetji Tata taraf›ndan 1868 y›l›nda kurulmufltur. Bombay’da ufak

bir pamuklu dokuma fabrikas›yla yola ç›kan Tata Grubu, zamanla de¤iflik sektörler-

de de yat›r›mlara giriflmifl; 1907’de Tata Demir ve Çelik fiirketi (Tisco) ve 1910’da Ta-

ta Hidro-Elektrik Enerji fiirketi ile Hindistan’›n en etkili sanayi kurulufllar›ndan biri-

ne dönüflmüfltür. 1932 y›l›nda kurulan Tata Airlines ba¤›ms›zl›k sonras› devletleflti-

rilerek Hindistan’›n ulusal havayolu flirketi olan Air India’ya dönüflmüfltür. 1945 y›-

l›nda kurulan Tata Mühendislik ve Lokomotif fiirketi tafl›t üretiminde Hindistan’›n

bir numaral› flirketi olmufl, lokomotif, kamyon ve otobüs üretiminde uzmanlaflm›fl ve

nihayet 1998’de Hindistan’›n ilk % 100 yerli binek otomobili olan Indica’y› üretmifl-

tir. 114 flirketi bünyesinde toplayan Tata Grubu, otomotiv sanayiden çay üretimine,

sa¤l›k sektöründen biliflime çok genifl bir yelpazede faaliyetlerine devam etmekte ve

80 ayr› ülkeyle ticari iliflkisi bulunmaktad›r. Grubun flu an bafl›nda bulunan Ratan

Tata, ailenin beflinci kufla¤›d›r.  



n› biçiminde ortaya ç›km›flt›r. Hareket, zamanla bir yandan co¤rafi olarak yay›l›r-
ken, öte yandan taleplerini maden, hidroelektrik ve orman gibi kaynaklardan sa¤-
lanan gelirlerin adil paylafl›m›n› da içerecek biçimde geniflletmifltir. Hükümet güç-
lerinin sert yöntemlere baflvurdu¤u müdahaleleriyle genifl çapl› bir iç güvenlik so-
rununa dönüflen isyan, büyük toprak sahiplerinin de kendi paramiliter örgütlerini
kurup Naksalit hareketine karfl› mücadeleye giriflmesiyle ad› konmam›fl bir iç sa-
vafla dönüflmüfltür. 

Naksalit hareketi, yerel siyasetçilere suikasttan, kitlesel ölümlere yol açan bom-
bal› eylemlere ve çocuk yafltaki militanlar›n da kullan›ld›¤› silahl› bask›nlara var›n-
caya kadar pek çok yönteme baflvurmaktad›r. Hareketin ortaya ç›kt›¤› günden bu
yana toplam ölü say›s›, alt› bini sivil olmak üzere 11 bini geçmifltir. Ayr›ca on bin-
lerce sivil, çat›flma alanlar›ndan uzaklaflmak umuduyla ülke içinde göçmen duru-
muna düflmüfllerdir. Naksalit hareketinin fliddet eylemleri, harekete mensup baz›
örgütlerin birleflme karar› ald›¤› 2000 y›l›ndan bu yana daha da artm›flt›r. 

2006 y›l›nda Naksalit isyan›n›n Hindistan’›n karfl› karfl›ya oldu¤u en ciddi iç gü-
venlik meselesi oldu¤unu söyleyen Baflbakan Manmohan Singh, 2009 y›l›nda da
merkezi hükümetin, en az 15 bin silahl› militan› oldu¤u söylenen harekete karfl›
mücadeleyi kaybetmek üzere oldu¤unu belirtmifltir. Yeni Delhi yönetimi, Nepal ve
Çin’i isyanc›lar› desteklemekle de suçlamaktad›r. Son y›llarda, Naksalit hareketinin
sadece güvenlik önlemleriyle de¤il, genifl kapsaml› ekonomik ve toplumsal re-
formlarla bast›r›labilece¤ini savunan görüfller a¤›rl›k kazanmaya bafllam›flt›r. 

Hindistan siyasal sisteminin sorunlu boyutlar› ve bu ülkenin siyasal ve ekonomik istikra-
r›n›n sa¤lamlaflt›r›lmas› için yap›lmas› gereken düzenlemeler nelerdir?
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Çok partili parlamenter sisteme sahip olan Hindistan’›n
siyasal yap›s›, büyük ölçüde Britanya siyasal rejiminin
etkisi alt›nda flekillenmifltir. Federal niteli¤e sahip idari
yap›, hem nüfus hem de co¤rafi büyüklük itibar›yla bir
“dev” olan Hindistan’›n yönetimini kolaylaflt›rmak için
öngörülmüfltür. Yerel farkl›l›klar›n, etnik ve dinsel aidi-
yetlerin son derece çeflitli oldu¤u Hindistan’da, federa-
lizm bu çeflitlili¤i bir arada yaflatmak için uygulanan bir
yöntemdir.  
Kuruldu¤u tarihten bu yana seçimlerin düzenli olarak
yap›ld›¤›, iktidar›n bar›flç› biçimde el de¤ifltirdi¤i ülke,
her ne kadar dünyan›n en kalabal›k demokrasisi olarak
adland›r›l›yorsa da, bu demokrasinin sorunsuz oldu¤u
da düflünülmemelidir. Yürütmenin oldukça güçlü oldu-
¤u ülkede, sa¤lam bir ço¤unlu¤a sahip bir hükümete
karfl› anayasada var olan fren ve karfl› a¤›rl›k mekaniz-
malar›n›n etkin kullan›labildi¤ini söylemek mümkün
de¤ildir. Hükümetlere karfl› kullan›labilecek en etkin
denetleme mekanizmas› düzenli olarak yap›lan seçim-
lerdir. Ba¤›ms›zl›ktan bu yana demokratik kurumlar›n›
kesintisiz iflletmeyi baflarm›fl olan bu ülke, köklü siyasal
partileri ve kurumlar›yla istikrarl› bir yap› arz etmekte-
dir. Ekonomisinde son yirmi y›ll›k dönemde gerçeklefl-
tirilmifl büyük geliflmeyle de dikkat çeken Hindistan,
dünyaya aç›k, yetiflmifl bir insan gücüne ve yerleflik bir
orta s›n›fa da sahiptir. Bu nitelikler de, bu ülkenin siya-
sal rejiminin ve sisteminin istikrar›n›n en büyük güven-
cesini oluflturmaktad›r.        
Ancak ülke çap›nda yayg›n olan fakirlik, bölgeler ara-
s›ndaki gelir da¤›l›m› farkl›l›klar›, etnik-dinsel farkl›l›k-
lardan do¤an toplumsal gerginlikler, kast ayr›m›na da-
yanan toplumsal ayr›mc›l›klar, pek çok Hintli siyasal li-
derin hayat›na da mal olmufl olan siyasal fliddet eylem-
leri, Hindistan demokrasisinin çözmek durumunda ol-
du¤u karmafl›k sorunlard›r. Nükleer bir güç olan Hin-
distan’›n demokratik istikrar›, sadece dünyan›n bu en
kalabal›k ikinci ülkesi için de¤il, tüm do¤u Asya’n›n si-
yasal istikrar› ve ekonomik geliflimi için kritik bir önem
tafl›maktad›r.  

Özet
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1. Hindistan, afla¤›daki siyasal sistemlerden hangisiyle
yönetilmektedir?

a. Meflruti Monarfli
b. Parlamenter Demokrasi
c. Baflkanl›k Sistemi
d. Yar›-Baflkanl›k Sistemi
e. Otoriter Cumhuriyet

2. Afla¤›dakilerden hangisi, Hindistan Anayasas›’nda,
Hindistan devletini tan›mlamak için kullan›lan s›fatlar-
dan biri de¤ildir?

a. Egemen
b. Sosyalist
c. Laik
d. Demokratik
e. Milliyetçi

3. Afla¤›daki isimlerden hangisi, 1950 tarihli Hindistan
Anayasas›’n›n kaleme al›nmas›ndan sorumlu komisyo-
nun baflkanl›¤›n› yapm›flt›r?

a. Mahatma Gandhi
b. Cavaharlal Nehru
c. Bhimrao R. Ambedkar
d. Indira Gandhi
e. Manmohan Singh

4. Hindistan Parlamentosu (Sansad) için verilmifl olan
afla¤›daki bilgilerden hangisi yanl›flt›r?

a. ‹ki kamaral› bir yap›ya sahiptir. 
b. Eyaletler Meclisi’nin s›n›rl› say›daki üyesi do¤ru-

dan cumhurbaflkan› taraf›ndan atanmaktad›r
c. Halk Meclisi’nin üyelerinin ço¤unlu¤u, 18 yafl›n›

doldurmufl kad›n-erkek tüm Hindistan vatandafl-
lar›n›n oylar›yla do¤rudan belirlenmektedir.

d. Yurtd›fl›nda yaflayan Hindistan vatandafllar›n›n
temsil edilmesi için kontenjan ayr›lm›flt›r.  

e. Kast s›n›rlamas› olmadan tüm Hindistan vatan-
dafllar› parlamentoya seçilme hakk›na sahiptir. 

§
5. Hindistan cumhurbaflkan›, afla¤›dakilerden hangisi-
ni atama yetkisine sahip de¤ildir?

a. Baflbakan›
b. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nin komutan-

lar›n›
c. Hindistan Yüksek Mahkemesi Baflkan›’n›
d. Cumhurbaflkan› Yard›mc›s›n›
e. Hindistan Seçim Komisyonu Baflkan›n›

6. Cumhurbaflkanl›¤› makam›n›n süresinden önce bo-
flalmas› durumunda...

a. ...Hindistan Parlamentosu derhal yeni cumhur-
baflkan›n› seçmektedir. 

b. ...Cumhurbaflkan› Yard›mc›s›, cumhurbaflkan›
olmaktad›r. 

c. ...Baflbakan, cumhurbaflkan›n›n yetkilerini de
üstlenmektedir. 

d. ...Halkoyuyla yeni cumhurbaflkan› seçilmektedir. 
e. ...HiHindistan Yüksek Mahkemesi yeni cumhur-

baflkan›n› atamaktad›r. 

7. Afla¤›dakilerin hangisi Hindistan Yüksek Mahkeme-
si’nin yetkilerindendir?

a. Eyalet Yüksek Mahkemeleri’nin kararlar›n› tem-
yiz etmek

b. Hindistan vatandafllar›n›n temel haklar›n›n gü-
vencesi olmak

c. Parlamentonun kabul etti¤i kanunlar›n anayasa-
ya uygunlu¤unu denetlemek

d. Eyaletler aras›ndaki hukukî uyuflmazl›klar› çöz-
mek

e. Hepsi

8. Afla¤›dakilerden hangisi Hindistan Kongre Partisi’nin
özelliklerinden de¤ildir?

a. Hindistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›ndan önce
kurulmufl ve ba¤›ms›zl›k sürecinde büyük rol
oynam›flt›r. 

b. Cavaharlal Nehru, ‹ndira Gandhi, Raciv Gandhi,
Manmohan Singh bu partinin önemli figürleridir. 

c. Hindistan’›n ba¤›ms›zl›¤›n› kazanmas›ndan bu
yana en uzun süreyle iktidarda kalan parti ol-
mufltur. 

d. Ba¤›ms›zl›k mücadelesinin bir sonucu olarak
milliyetçili¤i ön planda tutan ve Hindu kültürü-
nün üstünlü¤ünü savunan bir partidir.

e. Son dönemde genel seçimlere “Birleflik ‹lerici ‹t-
tifak” ad› alt›nda bir araya gelmifl olan bir parti-
ler koalisyonuyla kat›lmaktad›r. 

Kendimizi S›nayal›m
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9. Kast sistemi için afla¤›da söylenenlerden hangisi
yanl›flt›r?

a. Hindu felsefesinden kaynaklanmaktad›r
b. Çok kat› bir toplumsal hiyerarfli esas›na dayan-

maktad›r
c. Hindistan Anayasas› taraf›ndan kabul edilmifl

resmi bir s›n›fland›rmaya dayanmaktad›r
d. Hindistan vatandafllar›n›n evlilik gibi sosyal; oy

verme gibi siyasal davran›fllar› üzerinde etkili ol-
maktad›r

e. Kast sisteminin yol açt›¤› toplumsal adaletsizlik-
lerle mücadele etmek, Hindistan’›n resmi politi-
kalar›ndan biridir. 

10. Dünyan›n en büyük ekonomilerinden biri olan Hin-
distan ekonomisi....

a. .....devlet iflletmelerinin a¤›rl›kta oldu¤u bir ya-
p›ya sahiptir. 

b. .....biliflim teknolojileri konusunda son yirmi y›l-
da büyük geliflme kaydetmifltir. 

c. ....köklü sanayi iflletmelerinden yoksundur. 
d. ....ülkede s›k s›k yaflanan açl›k felaketlerinden

etkilenmektedir. 
e. ....hizmet sektörünün a¤›rl›kta oldu¤u bir yap›

arz etmektedir. 

Hindistan Baflbakan› Manmohan Singh, 2008 y›-

l›nda yap›lan kritik bir güvenoyu öncesi hiçbir

Kongre Partisi ya da hükümet üyesinin parlamen-

terlere rüflvet vermedi¤ini aç›klad›. 

Wikileaks taraf›ndan yay›nlanan bir diplomatik yaz›fl-
maya dayanarak, bir Kongre Partisi yetkilisinin ABD
Büyükelçili¤i yetkililerinden birine içi nakit para dolu
bir çanta gösterdi¤i ve bu paray› güvenoyu öncesi Halk
Meclisi üyelerinden baz›lar›na da¤›taca¤›n› söyledi¤i id-
dia ediliyor. 
Baflbakan Singh, söz konusu yaz›flmalar›n do¤rulu¤u-
nun flüpheli oldu¤unu hat›rlatt›. Bu iddia, bir süreden
beri pefl pefle patlak veren yolsuzluk skandallar› dola-
y›s›yla zaten s›k›nt›da olan Manmohan Singh’e vurul-
mufl yeni bir darbe oldu. 
Rüflvet iddialar›na konu olan güven oylamas›, Hindis-
tan hükümetinin ABD ile imzalam›fl oldu¤u nükleer tek-
nolojiyle ilgili tart›flmal› bir antlaflman›n ard›ndan hükü-
metten deste¤ini çeken koalisyon orta¤› sol partilerin
talebi üzerine düzenlenmiflti. Düzenlenen oylama so-
nucunda Kongre Partisi hükümeti, k›l pay› da olsa Halk
Meclisi’nden güvenoyu alabilmiflti.   
The Hindu gazetesinin yay›nlad›¤› diplomatik yaz›flma,
Hindistan parlamentosunda büyük bir gürültü kopard›.
Muhalefet partileri, bir yandan iktidardaki Kongre Par-
tisi’ni “ulusu utand›rmakla” suçlarken, di¤er yandan
Baflbakan Singh’in istifas›n› istediler. Baflbakan Singh
ise parlamentoda yapt›¤› konuflmada “Kongre Partisi ya
da hükümetin içinden hiç kimse söz konusu güven oy-
lamas› ile ilgili olarak yasad›fl› bir giriflimde bulunma-
m›flt›r” aç›klamas›n› yapt›. Baflbakan, oluflturulan bir
parlamento araflt›rma komitesinin 2008 y›l›ndaki oy sa-
t›n alma suçlamalar›yla ilgili olarak bir araflt›rma yürüt-
tü¤ünü ve kesin bir kanaate varmak için yeterli delil ol-
mad›¤› sonucuna vard›¤›n› hat›rlatt›. 
Baflbakan Singh, halk›n 2009 y›l›nda yap›lan genel se-
çimlerde Kongre Partisi’ni yeniden iktidara tafl›d›¤›n›
vurgulayarak, “seçim kampanyas› s›ras›nda da bu rüfl-
vet iddialar› ortaya at›lm›flt›” dedi. Baflbakan, diploma-
tik yaz›flmalar›n içeri¤ini de elefltirerek, güvenilirli¤i ko-
nusunda da kuflkular› oldu¤unu söyledi: “Ne yaz›k ki
spekülatif, do¤rulanmam›fl ve do¤rulanamayacak yaz›fl-
malar, halk taraf›ndan daha önce itibar görmemifl olan
eski ithamlar› canland›rmak için muhalefet taraf›ndan
karfl›m›za ç›kart›l›yor”. Daha önce de Baflbakan Singh,
India Today dergisine verdi¤i bir demeçte “oy sat›n al-

Yaflam›n içinden

“
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ma gibi bir duruma dair hiçbir bilgisinin olmad›¤›n›”
aç›klad›: “Hiç kimseye gidip ‘oylar› sat›n al’ diye bir ta-
limat vermedim. Bu tür bir giriflimin yap›ld›¤›ndan da
haberim yok. Benim bu iflle kesinlikle hiçbir ilgim yok”.  
ABD’li diplomat Steven White taraf›ndan kaleme al›nan
yaz›flmaya göre, oylamadan k›sa bir süre önce Kongre
Partisi’nin önde gelen isimlerinden Satish Sharma’n›n
yard›mc›s› Nachiketa Kapur, kendisiyle görüflmeye gel-
miflti. Kapur’un kendisine 25 milyon dolarl›k nakit para
gösterdi¤ini ve “paray› da¤›tmak mesele de¤il, önemli
olan paray› alanlar›n bizim lehimize oy vereceklerinden
emin olmak” dedi¤ini aktaran White’›n yazd›klar›n› Ka-
pur ise inkâr ediyor. Kapur, eski Baflbakan Rajiv Gand-
hi’nin yak›n bir çal›flma arkadafl› ve Kongre Partisi lide-
ri Sonia Gandhi’nin yak›n bir aile dostu olarak tan›n›-
yor. Söz konusu oylamay› hükümet kaybetmifl olsayd›,
erken seçimler kaç›n›lmaz hale gelecek ve ABD ile im-
zalanm›fl olan antlaflman›n da yürürlü¤e girmesi zorlafl-
m›fl olacakt›. 

Kaynak: BBC News, 18 Mart 2011.

Kendimizi S›nayal›m Yan›t Anahtar›
1. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devlet Yap›s›” konusunu

yeniden gözden geçiriniz.
2. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Devletin Temel Özellikleri”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Temel Siyasal Güçler ve

Kurumlar” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasal Kurumlar›n ‹flleyifli”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasal Kurumlar›n ‹flleyifli”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasal Kurumlar›n ‹flleyifli”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. e Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasal Kurumlar›n ‹flleyifli”

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yan›t›n›z yanl›fl ise “Siyasal Kültür” konusunu

yeniden gözden geçiriniz.
9. c Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kamu Politikalar›n›n Olu-

flumuna Etki Eden Sosyo-Ekonomik Altyap›” ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. b Yan›t›n›z yanl›fl ise “Kamu Politikalar›n›n Olu-
flumuna Etki Eden Sosyo-Ekonomik Altyap›”
konusunu yeniden gözden geçiriniz.   

S›ra Sizde 1

Uzun dönem Büyük Britanya’n›n bir sömürgesi olarak
varl›¤›n› sürdüren Hindistan, 1947 y›l›nda ba¤›ms›zl›¤›na
kavuflmufl bir Asya ülkesidir. Yay›ld›¤› co¤rafyan›n bü-
yüklü¤ü nedeniyle Hindistan alt k›tas› olarak adland›r›-
lan bir bölgede bulunan bu ülke, 1 milyar› aflan nüfusuy-
la dünyan›n en kalabal›k ikinci ülkesidir. Son derece zen-
gin bir etnik ve dinsel çeflitlili¤e sahip olan Hindistan, bir
taraftan çok büyük fakirlikleri içeren, öte yandan da çok
geliflmifl ve dünyayla bütünleflmifl bir ekonomiye sahip-
tir ve bu nedenle ülke, dünyada gelir adaletsizli¤inin en
yayg›n oldu¤u ülkelerden biridir. Federal bir idari yap›ya
sahip olan Hindistan, ba¤›ms›zl›¤›n› kazand›¤› günden
bu yana çok partili bir siyasal rejime sahip olmufltur. ‹n-
giliz tipi parlamenter demokrasi modelinden yola ç›k›la-
rak oluflturulan Hindistan siyasal sistemi, ülkenin kendi-
ne özgü özellikleri de göz önünde tutularak flekillenmifl-
tir. Çok partili demokratik siyasal rejimi ve düzenli se-
çimleri ba¤›ms›zl›ktan bu yana neredeyse aral›ks›z ger-
çeklefltirmeyi baflarm›fl olan bu ülke, “dünyan›n en kala-
bal›k demokrasisi” olarak tan›mlanmaktad›r.   

S›ra Sizde 2

Hindistan, merkez-sol Hindistan Kongre Partisi ve Hin-
du milliyetçisi ve liberal ekonomik ilkeleri savunan Hin-
distan Halk Partisi’nin a¤›rl›¤› olsa da, her türlü siyasal
ak›m›n temsil edildi¤i çok say›da siyasal partinin mev-
cut oldu¤u çok partili siyasal yaflama sahip bir ülkedir.
Federal bir yap›ya sahip olan ülkede, halk do¤rudan
kendi oylar›yla yerel meclislerin ve baflkent Yeni Del-
hi’de bulunan federal nitelikteki Halk Meclisi’nin üyele-
rini seçerler. Yerel meclisler ayr›ca kendi temsilcilerini
Eyaletler Meclisi’ne göndererek eyaletlerin federal dü-
zeyde de temsilini sa¤larlar. Yani Hindistan’›n yasama
organ›, iki kamaral› bir parlamentodan oluflmaktad›r.
Parlamentonun seçti¤i cumhurbaflkan›, cumhurbaflkan›
yard›mc›s›, parlamento içinden ç›kan ve cumhurbaflka-
n›n›n atad›¤› baflbakan ve hükümet üyeleri de Hindis-
tan’›n yürütme organ›n› olufltururlar. Yarg›çlar›n› cum-
hurbaflkan›n›n atad›¤› Hindistan Yüksek Mahkemesi
ise, ülkenin yarg› hiyerarflinin en üstünde yer almakta-
d›r. Parlamenter sistemin gerektirdi¤i fren ve karfl› a¤›r-
l›k mekanizmalar›na sahip olan, siyasal sistemin ak›fl›
yaz›l› kurallarla belirlenmifl olan bu ülke, demokratik
bir rejimin yaflamas› için gerekli olan tüm kurum ve ku-
rallara sahiptir. Ba¤›ms›zl›ktan hemen sonra ilan edil-
mifl anayasa uyar›nca oluflturulmufl Hindistan siyasal

S›ra Sizde Yan›t Anahtar›
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kurum ve kurallar›, önemli bir kesinti ya da k›r›lmaya
u¤ramadan bugüne kadar ayakta kalm›fl ve Hindistan
demokrasisinin yerleflmesini sa¤lam›flt›r. 

S›ra Sizde 3

Hindistan’›n karfl›laflt›¤› en önemli sorun, ülke içindeki
sosyal ve ekonomik dengesizlikler ile bölgeler aras›n-
daki geliflmifllik farklar›d›r. Bu durum, zaman zaman ül-
ke içindeki çeflitli dinsel ve etnik gruplar aras›nda kan-
l› çat›flmalara varan gerginliklere yol açabilmektedir.
Ülke içindeki toplumsal dengesizliklerin en önemli se-
beplerinden biri, Hindu kültürünün bir ürünü olan ve
bireyleri aralar›nda geçirgenlik olmayan sosyal katego-
rilere göre s›n›fland›ran kast sisteminin varl›¤›d›r. Ba-
¤›ms›zl›ktan itibaren kast sisteminin yasaklanm›fl olma-
s›na ve bu kategorilerin hiçbir hukuki geçerlili¤i olma-
mas›na ra¤men, yüzy›llard›r var olan bu sistem Hindis-
tan toplumunun bünyesine ifllemifltir. Kentleflme ve eko-
nomik kalk›nmayla birlikte giderek etkisi azalan kast
sistemi hala Hindistan toplumunun geliflimini yak›ndan
etkilemektedir.    
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