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Günümüzde ikiye ayrılmış olan Keşmir bölünme 
öncesinde Hindistan’daki 562 prens devleti 
arasında en büyüğü şeklindeydi. Çatışmaların 
başladığı 1947 öncesinde yüzölçümü yaklaşık 
219.000 km2 olan Cammu ve Keşmir Eyaletinin, 
79.932 km2’lik kısmı çatışmalar sonrasında, 
Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’de kalırken, 
138.982 km2’lik kısmı Hindistan denetimine 
geçmiştir.
 
Hindistan ve Pakistan kontrolü altında parçalı bir 
konumda bulunan bu sorunlu coğrafya, Güney 
Asya’nın büyük güçleri olan ÇHC, Hindistan ve 
Pakistan arasında stratejik öneme sahip bir bölgedir. 
Bölge Alt Kıtanın Orta Asya ile irtibatını sağlayan 
tarihi bir kapıdır ve doğusunda ÇHC’nin sorunlu 
bölgesi Tibet uzanırken, kuzeyinde ÇHC’nin 
Sincan Özerk Bölgesi bulunmaktadır. 
Kuzeybatısındaki Gilgit Bölgesi, Afganistan’ın 
Wakhan koridoru ile sınırdaştır. Güneybatısında 
Pakistan ve güneydoğusunda Hindistan yer alır. 
Pakistan ile ÇHC’yi birbirine bağlayan stratejik 
Karakurum Yolu, Keşmir’in kuzey bölgesinin 
içinden geçerek Pakistan ile ÇHC arasında önemli 
bir köprü oluşturmaktadır. Keşmir ayrıca 
Hindistan’ı Orta Asya, Hazar Denizi ve Avrupa’ya 
bağlama noktasında bir geçit imkânı sunarken, 
doğal kaynaklar, enerji kaynakları ve su kaynakları 
açısından, yalnızca Hindistan ve Pakistan için değil, 
küresel güçler için de stratejik önem taşımaktadır. 
Jeopolitik açıdan önem taşıyan bu özelliklerin yanı 
sıra Pakistan ovalarına can veren İndus Sularına da 
kaynaklık yapması itibarıyla Keşmir özellikle 
Pakistan için hayati öneme sahiptir. Keşmir 
bölgesinin önemli alt bölgeleri Srinagar, Cammu, 
Muzaffarabad, Mirpur ve Punçdur. 

İngiltere’nin Hint Yarımadası’ndan çekilme 
planının İngiliz Parlamentosunda onaylanmasıyla 
birlikte, Temmuz 1947’de ayrılma süreci fiilen 
başlamıştır. İngilizlerin bölgeden çekilmesi ile 
Müslümanlar Hindu baskısı altında kalabilecekleri 
düşüncesine kapılmışlardır ve Cinnah’ın 
öncülüğünde Pakistan’ın kurulmasını istemişlerdir. 
İngilizlerin 18 Haziran 1947’de yürürlüğe 
koydukları ‘Hindistan Bağımsızlık Yasası’ ile 14 
Ağustos 1947 tarihinde bölünmüş ve Pakistan bir 
din temelli devlet niteliğinde alt kıtada kurulmuştur.  
İngilizler Hindistan’ın bölüneceğini ve Pakistan’ın 
kurulacağını ilan ettikleri 3 Haziran 1947 tarihli 
bildiride, hali hazırda Navablar ve Racalar 
tarafından yönetilen ve Britanya hükümetini üst 
yönetim merkezi olarak tanıyan kısmi özerk 
yapıdaki prens devletlere 3 seçenek tanınmıştır ya 
Hindistan’a bağlanmak ya Pakistan’a bağlanmak ya 
da bağımsız bir devlet olmak. O dönemlerde 
Keşmir de bir prens devleti olduğu için bu sorunla 

karşı karşıya kalmıştır ve hala bu sorun 
çözülememiştir. Bu dönemde Keşmir, bir Hindu 
olan Maharaca Hari Singh tarafından yönetiliyordu. 
Maharaca Hari Singh Keşmir sorununun temel 
kaynağı halindeydi çünkü bölünme zamanından 
önce kararını açıklamamıştı. Kendisi Hindu olduğu 
için Hindistan’ı seçebilir fakat halkın büyük 
çoğunluğu Müslüman olduğu için Hindistan’ı 
seçmesi durumunda isyan ve karışıklıklalar 
meydana gelebilir bu sorunlar doğrultusunda iç 
savaş yaşanabilir düşüncesi hâkim olmuş olabilir, 
nitekim ileriki süreçlerde bu sorunlar yaşanmıştır. 
(Topel MERMER, 2018: s. 138 )
 
Bölünme öncesi Keşmir’in içyapısına bakılacak 
olursa Dogra yönetiminin hâkim olduğu uzun yıllar 
boyunca baskı politikaları zamanla artmış bu 
sebepten dolayı Müslümanların örgütleşme 
zorunluluğunu doğurmuştur. Dönemin entelektüeli 
ve cesur siyasilerinden Aligarh eğitimi almış Şeyh 
Muhammed Abdullah 1929 yılında Reading 
Room(Okuma Odası) adlı bir parti kurmuş, 
Müslüman milliyetçiliği yaparak özgürlük isteyen 
Müslümanları çevresinde toplamaya başlamıştır. 
Bu olaylar beraberinde sosyal ve siyasal 
başkaldırıyı da yanında getirmiştir. Şeyh 
Muhammed Abdullah öncülüğünde bir araya gelen 
önemli şahsiyetler Müslüman toplulukları ile 
görüşmeler yapmış fikirlerini beyan etmişlerdir 
hatta Müslümanların ne istediklerini alakalı 
fikirlerini Maharaca Hari Singh’e iletecek bir heyet 
oluşturmuştur fakat Maharaca Hari singe dikkate 
bile almamıştır. Bu süreç içerisinde yapılan bir 
toplantı sırasında Abdülkadir Han konuşmasından 
dolayı tutuklanmıştır.
 
13 Temmuz günü Srinagar cezaevinde Abdülkadir 
Han’ın gerçekleşen duruşma sırasında halk sokağa 
dökülmüş ve Dogra yönetimine isyan hareketi 
başlatmışlardır.13 Temmuz günü Keşmir için çok 
şey ifade eder çünkü bağımsızlık ateşi artık tüm 
Keşmir’e yayılmıştır. Binlerce Keşmirli sokağa 
dökülmüştür, gösteriler ve çatışmalar sırasında 
hayatını kaybeden insanlar olmuştur. Bu zor süreçte 
Müslümanların bir siyasi yapı çatısı altında 
toplanması gerektiği fikri ortaya çıkmıştır bu 
dönemde en etkili olan kişi Keşmir aslanı diye de 
anılan Şeyh Muhammed Abdullah önceliğinde 
15-17 Ekim 1932 tarihinde Sringar’da bütün 
Cammu ve Keşmir Müslüman konferansı adında bir 
parti kurulmuştur. Bu parti bölgede Müslüman 
milliyetçiliğine yön verecek boyuta gelmiştir.
  
Şeyh Muhammed Abdullah kurmuş olduğu parti ile 
Müslüman halkın çoğunluğunun desteğini almıştır. 
Bu durum Hindistan ulusal kongre partisinin de 
dikkatini çekmiştir Şeyh Muhammed Abdullah’ı 
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kendi taraflarına çekmek istemişlerdir nitekim de 
başarılı da olmuşlardır. Bu süreçte etkin olan 
isimler; özellikle Gandi, Sardar Patel ve Nehru 
olmuştur.  Şeyh Abdullah Nehru ile siyasi 
ilişkilerinin yansıra dostluk bağı da kurmuştur, bu 
durum Şeyh Abdullah’ın üzerinde o kadar etkili 
olmuştur ki yola ilk çıktığı Müslüman milliyetçiliği 
anlayışından ziyade sekülerist bir hak mücadelesi 
şeklini almıştır ve Keşmirdeki tüm etnik ve dini 
topluluklara da kapısını açmıştır. Devamında 
partinin adını Cammu ve Keşmir Ulusal Konferansı 
olarak değiştirmiştir. Artık partinin amacı salt dine 
dayalı ve Müslümanların haklarını savunma odaklı 
olmaktan çıkıp, her türden inanışın ve etnik grubun 
gereksinimlerini tatmin etmeye yönelik çalışmalar 
gerçekleştirme şekline dönüşmüştür.
 
Şeyh Muhammed Abdullah’ın kurduğu parti 
seküler bir parti formunu alması partiden 
Müslüman milliyetçiliğini savunan insanların 
ayrılmasına sebep olmuştur. Yaşanan bu olayların 
devamında Müslüman toplulukları kendi içinde 
ayrılmaya başlamıştır. Müslümanların kendi içinde 
ayrılması durumu en çok Maharaca Hari Sing’in 
işine yaramıştır. Maharaca Hari Singh 
Müslümanları tehdit olarak görmüş ve bu 
“potansiyel tehditi” zayıflatmayı hedeflemiştir. 
Temmuz 1947’de bir yandan Müslüman halkın 
silahlarını teslim etmesi emrini verirken diğer 
yandan da ordu ve poliste görevli Müslümanların 
silahlarını geri almış ve ağustos ayı geldiğinde 
Müslümanları silahsızlandırmayı tamamlamıştır, 
orduyu Müslümanların çoğunlukta olduğu 
bölgelere doğru yönlendirmiştir. Fakat bu süreç 
içerisinde RSS ve Hindu Mahasahba gibi Hindu 
milliyetçisi grupların silahlanmasına da göz 
yumulmuştur. Bu gelişmeler sonrasında, Dogra 
hanedanının kuruluşundan beri muhalif hareketlerin 
liderliğini yapan ve Şubat-Temmuz 1947 
döneminde “Vergiye Hayır” kampanyası yürüten 
Punç Müslümanları direnişe geçmiştir. Şiddetlenen 
çatışma ortamında, Hindu ve Sih kökenlilerin 
toplamının Müslüman nüfusu aştığı Cammu 
Bölgesi’nde Ağustos 1947’de başlayan saldırılar 
sonrasında, yaklaşık 11 hafta içinde 200.000 
Müslüman kaybolmuş ve geri kalanı da kaçmak 
zorunda kalmıştır. Bu gelişme sonrasında 
çatışmalar bütün Keşmir’e yayılmış ve Pakistan’ın 
Serhat Eyaleti’nden gelen savaşçı Müslüman 
Peştunlar Orduyu geri çekilmeye zorlamıştır. 
Keşmir Hindistan’ın ve Pakistan’ın sorunu olmadan 
önce kendi içerisinde çatışmalar yaşamıştır ve 
Keşmir sorunu bölge için giderek önem 
kazanmıştır. Müslüman halkın yükselişe geçtiği bir 
dönemde Maharaca Nehru’nun dan da akıl alarak 
çok önemli bir karar almış ve o sıra tutuklu bulunan 
şeyh Abdullah’ı 29 Eylül 1947 tarihinde serbest 

bırakılmasını sağlamıştır. Şeyh Muhammed 
Abdullah tüm Hindistan Müslüman Partisi ve 
Cinnah aleyhine çalışmalar yürüterek, kendisini 
destekleyen Keşmirlilerin bu hareketten uzak 
durmalarını sekülerizme bağlı kalarak özerklik için 
çabalamaları gerektiğini telkin etmiştir. Bu durum 
Keşmir’in geleceğini önemli ölçüde etkilemiştir.

Hindistan ve Pakistan bölünmesinin yaşandığı 
sıralarda, net olmayan sınırların belirlenmesi için 
İngiltere’den görevli olarak gelen İngiliz yargıç Sir 
Cyril Redcliff, 8 Temmuz 1947’de, daha önce hiç 
görmediği Hindistan’a gelerek, beş hafta içinde 
tamamlaması gereken bu görevi üstlenmiştir. Yargıç 
Redcliff başkanlığındaki komisyon, nüfusun 
çoğunluğu Müslümanlardan oluşan ve ayrılma 
planı ilk açıklandığında Batı Pakistan’a verileceği 
ifade edilen Pencap'taki Gurdaspur Bölgesi’nin 
çoğunluğunun Hindistan'a verilmesine sebep 
olunca Keşmir’in kaderi tamamen değişmiştir. 
Gurdaspur Bölgesi, Keşmir’i Hindistan’a bağlayan 
yol ve geçitlerini içine alan köprü niteliği taşıyan 
bir bölge konumundadır, bu durumun yaşanması 
Hindistan’ın bölge üzerinde hak iddia etmesine 
zemin hazırlamıştır. Böylelikle Hindistan’ın hem 
Keşmir’e ulaşım imkânı sağlanmış hem de 
bölgedeki sulama kanallarının kontrol 
mekanizmalarının yetkisi verilmiştir.
 
Pakistan’ın bağımsızlığa kavuştuğu 14 Ağustos 
1947 günü Punç ’un Bağ bölgesinde evlerine 
Pakistan bayrakları asan yüzlerce Müslümanın 
öldürüldüğünü, devamında yayılan çatışmalarda 
Cammu bölgesinde hayatını kaybeden insan 
sayısının, bağımsızlık sürecinde katliamlara sahne 
olup bölünen Bengal ve Pencap eyaletlerindeki 
kayıplardan daha fazla olduğunu, Cammu 
bölgesindeki çatışmalarda katledilen Müslümanlara 
dair haberlerin diğer bölgelerdeki çatışmaları 
tetiklemiş olabileceğini, Cammu bölgesindeki bu 
denli büyük trajedinin daha az bilinmesinin 
sebebinin bölgenin uzaklığı ve  Mihrace Sing’in 
basını kısıtlamasından kaynaklandığını 
bilinmektedir. Ayrıca, Punç ve Cammu’lu 
Müslümanların katledildiğine dair haberlerin 
Pakistan’ın Serhat eyaletindeki Müslüman 
Peştunları harekete geçirmiş ve bölgeye müdahale 
etmelerine sebep olmuştur. 

Keşmir’deki çatışmalara dâhil olan Peştun 
kabilelerinin katkısıyla 24 Ekim 1947’de, Serdar 
Muhammed İbrahim’in Cumhurbaşkanlığı 
önderliğinde, Azad Keşmir Hükümeti kurulmuş ve 
Müslüman militanlar da başkent Srinagar’a kadar 
ilerlemiştir. Keşmir’i özgürleştirmek isteyen 
Müslümanlar adına süreç oldukça başarılı şekilde 
devam ederken, Şeyh Abdullah ve onu destekleyen 

Müslümanlar Dogra ordusunun saflarına katılarak 
Azad Keşmir ordusunun ilerleyişinin durmasında 
etkin rol oynamıştır. Müslümanların ilerleyişi 
karşısında etkin bir durum sergileyememesi 
sonucunda Mihrace Sing Hindistan’dan yardım 
almaya karar vermiştir, Hindistan da bir koşulla 
Mihrace Singe yardım edeceğini söylemiştir eğer 
ülkeye dâhil olmayı kabul ederlerse yardım 
edilecektir bu koşul Mihrace Sing’in tarafından 
kabul edilmiştir ve Hindistan yardım etmiştir. 
Hindistan’ın şartlarını kabul eden Mihrace Sing, 26 
Ekim 1947’de Keşmir’in Hindistan’a katılım 
belgesini imzalamış ve sonrasında Hindistan, 27 
Ekim 1947’de bir hava köprüsü kurarak, öncelikli 
olarak taşıdığı bir piyade taburunun hava başı elde 
etmesiyle Müslüman grupların ilerleyişini 
durdurmayı başarmıştır. Hindistan’ın bir günde bu 
kadar etkili sonuç almasının sebebi ne kadar inkâr 
etseler de önceden yapmış oldukları hazırlıklar 
neticesinde olmuştur. 

Mihrace Sing’in Hindistan’a katılım belgesini 
imzalamasının ardından Gilgit Bölgesindeki askeri 
birliğin İngiliz komutanı Binbaşı William Brown, 
Bölgenin Hindu Valisi Gansara Sing’den halkın 
tercihini dikkate alan bir katılım kararı vermesini 
istemiştir. Vali Gansara Sing’in bu yönde bir adım 
atmaya niyeti olmadığını gören Binbaşı William 
Brown, 31 Ekim 1947 gecesi düzenlediği bir 
operasyonla Valiyi tutuklamış ve halkın tercihinin 
Pakistan’ı işaret ettiği kanaatiyle, 2 Kasım 1947’de, 
bölgenin Pakistan’a bağlandığını ilan etmiştir. 
Baltistan ve Kuzey Bölgeleride, halkın tercihinin 
netleşmesinden sonra, 18 Kasım 1947’de 
Pakistan’a katıldıklarını açıklamışlardır.
 
Hindistan ve Pakistan 27 Temmuz 1949’da, Karaçi 
Antlaşması ile ateşkes hattını tespit etmiştir. 
Ateşkes sonucu oluşan hatlar, daha sonra bölünen 
Keşmir’in fiili sınırlarını belirleyen hatlara 
dönüşmüştür. Çatışmaların sonunda Batıda, 
Pakistan kontrolünde, Cammu ve Keşmir Eyaleti 
topraklarının üçte birini kapsayan bir alanda, 
başkenti Muzaffarabad olan “Azad Keşmir 
Yönetimi” kurulmuştur. Doğuda ise, başkenti 
Srinagar olan, Cammu ve Keşmir Eyaletinin üçte 
ikisini kapsayan alan Hindistan kontrolünde 
kalmıştır. Bu ateşkes hattı çok az değişiklikle bugün 
de varlığını korumaktadır. Bu gelişmeler sonrasında 
Hindistan Parlamentosu Ekim 1949’da, Keşmir’in, 
Hindistan’ın bir parçası olarak, özerk bir yapı 
çerçevesinde yönetilmesini kararlaştırmıştır. 
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nitekim ileriki süreçlerde bu sorunlar yaşanmıştır. 
(Topel MERMER, 2018: s. 138 )
 
Bölünme öncesi Keşmir’in içyapısına bakılacak 
olursa Dogra yönetiminin hâkim olduğu uzun yıllar 
boyunca baskı politikaları zamanla artmış bu 
sebepten dolayı Müslümanların örgütleşme 
zorunluluğunu doğurmuştur. Dönemin entelektüeli 
ve cesur siyasilerinden Aligarh eğitimi almış Şeyh 
Muhammed Abdullah 1929 yılında Reading 
Room(Okuma Odası) adlı bir parti kurmuş, 
Müslüman milliyetçiliği yaparak özgürlük isteyen 
Müslümanları çevresinde toplamaya başlamıştır. 
Bu olaylar beraberinde sosyal ve siyasal 
başkaldırıyı da yanında getirmiştir. Şeyh 
Muhammed Abdullah öncülüğünde bir araya gelen 
önemli şahsiyetler Müslüman toplulukları ile 
görüşmeler yapmış fikirlerini beyan etmişlerdir 
hatta Müslümanların ne istediklerini alakalı 
fikirlerini Maharaca Hari Singh’e iletecek bir heyet 
oluşturmuştur fakat Maharaca Hari singe dikkate 
bile almamıştır. Bu süreç içerisinde yapılan bir 
toplantı sırasında Abdülkadir Han konuşmasından 
dolayı tutuklanmıştır.
 
13 Temmuz günü Srinagar cezaevinde Abdülkadir 
Han’ın gerçekleşen duruşma sırasında halk sokağa 
dökülmüş ve Dogra yönetimine isyan hareketi 
başlatmışlardır.13 Temmuz günü Keşmir için çok 
şey ifade eder çünkü bağımsızlık ateşi artık tüm 
Keşmir’e yayılmıştır. Binlerce Keşmirli sokağa 
dökülmüştür, gösteriler ve çatışmalar sırasında 
hayatını kaybeden insanlar olmuştur. Bu zor süreçte 
Müslümanların bir siyasi yapı çatısı altında 
toplanması gerektiği fikri ortaya çıkmıştır bu 
dönemde en etkili olan kişi Keşmir aslanı diye de 
anılan Şeyh Muhammed Abdullah önceliğinde 
15-17 Ekim 1932 tarihinde Sringar’da bütün 
Cammu ve Keşmir Müslüman konferansı adında bir 
parti kurulmuştur. Bu parti bölgede Müslüman 
milliyetçiliğine yön verecek boyuta gelmiştir.
  
Şeyh Muhammed Abdullah kurmuş olduğu parti ile 
Müslüman halkın çoğunluğunun desteğini almıştır. 
Bu durum Hindistan ulusal kongre partisinin de 
dikkatini çekmiştir Şeyh Muhammed Abdullah’ı 
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kendi taraflarına çekmek istemişlerdir nitekim de 
başarılı da olmuşlardır. Bu süreçte etkin olan 
isimler; özellikle Gandi, Sardar Patel ve Nehru 
olmuştur.  Şeyh Abdullah Nehru ile siyasi 
ilişkilerinin yansıra dostluk bağı da kurmuştur, bu 
durum Şeyh Abdullah’ın üzerinde o kadar etkili 
olmuştur ki yola ilk çıktığı Müslüman milliyetçiliği 
anlayışından ziyade sekülerist bir hak mücadelesi 
şeklini almıştır ve Keşmirdeki tüm etnik ve dini 
topluluklara da kapısını açmıştır. Devamında 
partinin adını Cammu ve Keşmir Ulusal Konferansı 
olarak değiştirmiştir. Artık partinin amacı salt dine 
dayalı ve Müslümanların haklarını savunma odaklı 
olmaktan çıkıp, her türden inanışın ve etnik grubun 
gereksinimlerini tatmin etmeye yönelik çalışmalar 
gerçekleştirme şekline dönüşmüştür.
 
Şeyh Muhammed Abdullah’ın kurduğu parti 
seküler bir parti formunu alması partiden 
Müslüman milliyetçiliğini savunan insanların 
ayrılmasına sebep olmuştur. Yaşanan bu olayların 
devamında Müslüman toplulukları kendi içinde 
ayrılmaya başlamıştır. Müslümanların kendi içinde 
ayrılması durumu en çok Maharaca Hari Sing’in 
işine yaramıştır. Maharaca Hari Singh 
Müslümanları tehdit olarak görmüş ve bu 
“potansiyel tehditi” zayıflatmayı hedeflemiştir. 
Temmuz 1947’de bir yandan Müslüman halkın 
silahlarını teslim etmesi emrini verirken diğer 
yandan da ordu ve poliste görevli Müslümanların 
silahlarını geri almış ve ağustos ayı geldiğinde 
Müslümanları silahsızlandırmayı tamamlamıştır, 
orduyu Müslümanların çoğunlukta olduğu 
bölgelere doğru yönlendirmiştir. Fakat bu süreç 
içerisinde RSS ve Hindu Mahasahba gibi Hindu 
milliyetçisi grupların silahlanmasına da göz 
yumulmuştur. Bu gelişmeler sonrasında, Dogra 
hanedanının kuruluşundan beri muhalif hareketlerin 
liderliğini yapan ve Şubat-Temmuz 1947 
döneminde “Vergiye Hayır” kampanyası yürüten 
Punç Müslümanları direnişe geçmiştir. Şiddetlenen 
çatışma ortamında, Hindu ve Sih kökenlilerin 
toplamının Müslüman nüfusu aştığı Cammu 
Bölgesi’nde Ağustos 1947’de başlayan saldırılar 
sonrasında, yaklaşık 11 hafta içinde 200.000 
Müslüman kaybolmuş ve geri kalanı da kaçmak 
zorunda kalmıştır. Bu gelişme sonrasında 
çatışmalar bütün Keşmir’e yayılmış ve Pakistan’ın 
Serhat Eyaleti’nden gelen savaşçı Müslüman 
Peştunlar Orduyu geri çekilmeye zorlamıştır. 
Keşmir Hindistan’ın ve Pakistan’ın sorunu olmadan 
önce kendi içerisinde çatışmalar yaşamıştır ve 
Keşmir sorunu bölge için giderek önem 
kazanmıştır. Müslüman halkın yükselişe geçtiği bir 
dönemde Maharaca Nehru’nun dan da akıl alarak 
çok önemli bir karar almış ve o sıra tutuklu bulunan 
şeyh Abdullah’ı 29 Eylül 1947 tarihinde serbest 

bırakılmasını sağlamıştır. Şeyh Muhammed 
Abdullah tüm Hindistan Müslüman Partisi ve 
Cinnah aleyhine çalışmalar yürüterek, kendisini 
destekleyen Keşmirlilerin bu hareketten uzak 
durmalarını sekülerizme bağlı kalarak özerklik için 
çabalamaları gerektiğini telkin etmiştir. Bu durum 
Keşmir’in geleceğini önemli ölçüde etkilemiştir.

Hindistan ve Pakistan bölünmesinin yaşandığı 
sıralarda, net olmayan sınırların belirlenmesi için 
İngiltere’den görevli olarak gelen İngiliz yargıç Sir 
Cyril Redcliff, 8 Temmuz 1947’de, daha önce hiç 
görmediği Hindistan’a gelerek, beş hafta içinde 
tamamlaması gereken bu görevi üstlenmiştir. Yargıç 
Redcliff başkanlığındaki komisyon, nüfusun 
çoğunluğu Müslümanlardan oluşan ve ayrılma 
planı ilk açıklandığında Batı Pakistan’a verileceği 
ifade edilen Pencap'taki Gurdaspur Bölgesi’nin 
çoğunluğunun Hindistan'a verilmesine sebep 
olunca Keşmir’in kaderi tamamen değişmiştir. 
Gurdaspur Bölgesi, Keşmir’i Hindistan’a bağlayan 
yol ve geçitlerini içine alan köprü niteliği taşıyan 
bir bölge konumundadır, bu durumun yaşanması 
Hindistan’ın bölge üzerinde hak iddia etmesine 
zemin hazırlamıştır. Böylelikle Hindistan’ın hem 
Keşmir’e ulaşım imkânı sağlanmış hem de 
bölgedeki sulama kanallarının kontrol 
mekanizmalarının yetkisi verilmiştir.
 
Pakistan’ın bağımsızlığa kavuştuğu 14 Ağustos 
1947 günü Punç ’un Bağ bölgesinde evlerine 
Pakistan bayrakları asan yüzlerce Müslümanın 
öldürüldüğünü, devamında yayılan çatışmalarda 
Cammu bölgesinde hayatını kaybeden insan 
sayısının, bağımsızlık sürecinde katliamlara sahne 
olup bölünen Bengal ve Pencap eyaletlerindeki 
kayıplardan daha fazla olduğunu, Cammu 
bölgesindeki çatışmalarda katledilen Müslümanlara 
dair haberlerin diğer bölgelerdeki çatışmaları 
tetiklemiş olabileceğini, Cammu bölgesindeki bu 
denli büyük trajedinin daha az bilinmesinin 
sebebinin bölgenin uzaklığı ve  Mihrace Sing’in 
basını kısıtlamasından kaynaklandığını 
bilinmektedir. Ayrıca, Punç ve Cammu’lu 
Müslümanların katledildiğine dair haberlerin 
Pakistan’ın Serhat eyaletindeki Müslüman 
Peştunları harekete geçirmiş ve bölgeye müdahale 
etmelerine sebep olmuştur. 

Keşmir’deki çatışmalara dâhil olan Peştun 
kabilelerinin katkısıyla 24 Ekim 1947’de, Serdar 
Muhammed İbrahim’in Cumhurbaşkanlığı 
önderliğinde, Azad Keşmir Hükümeti kurulmuş ve 
Müslüman militanlar da başkent Srinagar’a kadar 
ilerlemiştir. Keşmir’i özgürleştirmek isteyen 
Müslümanlar adına süreç oldukça başarılı şekilde 
devam ederken, Şeyh Abdullah ve onu destekleyen 

Müslümanlar Dogra ordusunun saflarına katılarak 
Azad Keşmir ordusunun ilerleyişinin durmasında 
etkin rol oynamıştır. Müslümanların ilerleyişi 
karşısında etkin bir durum sergileyememesi 
sonucunda Mihrace Sing Hindistan’dan yardım 
almaya karar vermiştir, Hindistan da bir koşulla 
Mihrace Singe yardım edeceğini söylemiştir eğer 
ülkeye dâhil olmayı kabul ederlerse yardım 
edilecektir bu koşul Mihrace Sing’in tarafından 
kabul edilmiştir ve Hindistan yardım etmiştir. 
Hindistan’ın şartlarını kabul eden Mihrace Sing, 26 
Ekim 1947’de Keşmir’in Hindistan’a katılım 
belgesini imzalamış ve sonrasında Hindistan, 27 
Ekim 1947’de bir hava köprüsü kurarak, öncelikli 
olarak taşıdığı bir piyade taburunun hava başı elde 
etmesiyle Müslüman grupların ilerleyişini 
durdurmayı başarmıştır. Hindistan’ın bir günde bu 
kadar etkili sonuç almasının sebebi ne kadar inkâr 
etseler de önceden yapmış oldukları hazırlıklar 
neticesinde olmuştur. 

Mihrace Sing’in Hindistan’a katılım belgesini 
imzalamasının ardından Gilgit Bölgesindeki askeri 
birliğin İngiliz komutanı Binbaşı William Brown, 
Bölgenin Hindu Valisi Gansara Sing’den halkın 
tercihini dikkate alan bir katılım kararı vermesini 
istemiştir. Vali Gansara Sing’in bu yönde bir adım 
atmaya niyeti olmadığını gören Binbaşı William 
Brown, 31 Ekim 1947 gecesi düzenlediği bir 
operasyonla Valiyi tutuklamış ve halkın tercihinin 
Pakistan’ı işaret ettiği kanaatiyle, 2 Kasım 1947’de, 
bölgenin Pakistan’a bağlandığını ilan etmiştir. 
Baltistan ve Kuzey Bölgeleride, halkın tercihinin 
netleşmesinden sonra, 18 Kasım 1947’de 
Pakistan’a katıldıklarını açıklamışlardır.
 
Hindistan ve Pakistan 27 Temmuz 1949’da, Karaçi 
Antlaşması ile ateşkes hattını tespit etmiştir. 
Ateşkes sonucu oluşan hatlar, daha sonra bölünen 
Keşmir’in fiili sınırlarını belirleyen hatlara 
dönüşmüştür. Çatışmaların sonunda Batıda, 
Pakistan kontrolünde, Cammu ve Keşmir Eyaleti 
topraklarının üçte birini kapsayan bir alanda, 
başkenti Muzaffarabad olan “Azad Keşmir 
Yönetimi” kurulmuştur. Doğuda ise, başkenti 
Srinagar olan, Cammu ve Keşmir Eyaletinin üçte 
ikisini kapsayan alan Hindistan kontrolünde 
kalmıştır. Bu ateşkes hattı çok az değişiklikle bugün 
de varlığını korumaktadır. Bu gelişmeler sonrasında 
Hindistan Parlamentosu Ekim 1949’da, Keşmir’in, 
Hindistan’ın bir parçası olarak, özerk bir yapı 
çerçevesinde yönetilmesini kararlaştırmıştır. 
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Günümüzde ikiye ayrılmış olan Keşmir bölünme 
öncesinde Hindistan’daki 562 prens devleti 
arasında en büyüğü şeklindeydi. Çatışmaların 
başladığı 1947 öncesinde yüzölçümü yaklaşık 
219.000 km2 olan Cammu ve Keşmir Eyaletinin, 
79.932 km2’lik kısmı çatışmalar sonrasında, 
Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir’de kalırken, 
138.982 km2’lik kısmı Hindistan denetimine 
geçmiştir.
 
Hindistan ve Pakistan kontrolü altında parçalı bir 
konumda bulunan bu sorunlu coğrafya, Güney 
Asya’nın büyük güçleri olan ÇHC, Hindistan ve 
Pakistan arasında stratejik öneme sahip bir bölgedir. 
Bölge Alt Kıtanın Orta Asya ile irtibatını sağlayan 
tarihi bir kapıdır ve doğusunda ÇHC’nin sorunlu 
bölgesi Tibet uzanırken, kuzeyinde ÇHC’nin 
Sincan Özerk Bölgesi bulunmaktadır. 
Kuzeybatısındaki Gilgit Bölgesi, Afganistan’ın 
Wakhan koridoru ile sınırdaştır. Güneybatısında 
Pakistan ve güneydoğusunda Hindistan yer alır. 
Pakistan ile ÇHC’yi birbirine bağlayan stratejik 
Karakurum Yolu, Keşmir’in kuzey bölgesinin 
içinden geçerek Pakistan ile ÇHC arasında önemli 
bir köprü oluşturmaktadır. Keşmir ayrıca 
Hindistan’ı Orta Asya, Hazar Denizi ve Avrupa’ya 
bağlama noktasında bir geçit imkânı sunarken, 
doğal kaynaklar, enerji kaynakları ve su kaynakları 
açısından, yalnızca Hindistan ve Pakistan için değil, 
küresel güçler için de stratejik önem taşımaktadır. 
Jeopolitik açıdan önem taşıyan bu özelliklerin yanı 
sıra Pakistan ovalarına can veren İndus Sularına da 
kaynaklık yapması itibarıyla Keşmir özellikle 
Pakistan için hayati öneme sahiptir. Keşmir 
bölgesinin önemli alt bölgeleri Srinagar, Cammu, 
Muzaffarabad, Mirpur ve Punçdur. 

İngiltere’nin Hint Yarımadası’ndan çekilme 
planının İngiliz Parlamentosunda onaylanmasıyla 
birlikte, Temmuz 1947’de ayrılma süreci fiilen 
başlamıştır. İngilizlerin bölgeden çekilmesi ile 
Müslümanlar Hindu baskısı altında kalabilecekleri 
düşüncesine kapılmışlardır ve Cinnah’ın 
öncülüğünde Pakistan’ın kurulmasını istemişlerdir. 
İngilizlerin 18 Haziran 1947’de yürürlüğe 
koydukları ‘Hindistan Bağımsızlık Yasası’ ile 14 
Ağustos 1947 tarihinde bölünmüş ve Pakistan bir 
din temelli devlet niteliğinde alt kıtada kurulmuştur.  
İngilizler Hindistan’ın bölüneceğini ve Pakistan’ın 
kurulacağını ilan ettikleri 3 Haziran 1947 tarihli 
bildiride, hali hazırda Navablar ve Racalar 
tarafından yönetilen ve Britanya hükümetini üst 
yönetim merkezi olarak tanıyan kısmi özerk 
yapıdaki prens devletlere 3 seçenek tanınmıştır ya 
Hindistan’a bağlanmak ya Pakistan’a bağlanmak ya 
da bağımsız bir devlet olmak. O dönemlerde 
Keşmir de bir prens devleti olduğu için bu sorunla 

karşı karşıya kalmıştır ve hala bu sorun 
çözülememiştir. Bu dönemde Keşmir, bir Hindu 
olan Maharaca Hari Singh tarafından yönetiliyordu. 
Maharaca Hari Singh Keşmir sorununun temel 
kaynağı halindeydi çünkü bölünme zamanından 
önce kararını açıklamamıştı. Kendisi Hindu olduğu 
için Hindistan’ı seçebilir fakat halkın büyük 
çoğunluğu Müslüman olduğu için Hindistan’ı 
seçmesi durumunda isyan ve karışıklıklalar 
meydana gelebilir bu sorunlar doğrultusunda iç 
savaş yaşanabilir düşüncesi hâkim olmuş olabilir, 
nitekim ileriki süreçlerde bu sorunlar yaşanmıştır. 
(Topel MERMER, 2018: s. 138 )
 
Bölünme öncesi Keşmir’in içyapısına bakılacak 
olursa Dogra yönetiminin hâkim olduğu uzun yıllar 
boyunca baskı politikaları zamanla artmış bu 
sebepten dolayı Müslümanların örgütleşme 
zorunluluğunu doğurmuştur. Dönemin entelektüeli 
ve cesur siyasilerinden Aligarh eğitimi almış Şeyh 
Muhammed Abdullah 1929 yılında Reading 
Room(Okuma Odası) adlı bir parti kurmuş, 
Müslüman milliyetçiliği yaparak özgürlük isteyen 
Müslümanları çevresinde toplamaya başlamıştır. 
Bu olaylar beraberinde sosyal ve siyasal 
başkaldırıyı da yanında getirmiştir. Şeyh 
Muhammed Abdullah öncülüğünde bir araya gelen 
önemli şahsiyetler Müslüman toplulukları ile 
görüşmeler yapmış fikirlerini beyan etmişlerdir 
hatta Müslümanların ne istediklerini alakalı 
fikirlerini Maharaca Hari Singh’e iletecek bir heyet 
oluşturmuştur fakat Maharaca Hari singe dikkate 
bile almamıştır. Bu süreç içerisinde yapılan bir 
toplantı sırasında Abdülkadir Han konuşmasından 
dolayı tutuklanmıştır.
 
13 Temmuz günü Srinagar cezaevinde Abdülkadir 
Han’ın gerçekleşen duruşma sırasında halk sokağa 
dökülmüş ve Dogra yönetimine isyan hareketi 
başlatmışlardır.13 Temmuz günü Keşmir için çok 
şey ifade eder çünkü bağımsızlık ateşi artık tüm 
Keşmir’e yayılmıştır. Binlerce Keşmirli sokağa 
dökülmüştür, gösteriler ve çatışmalar sırasında 
hayatını kaybeden insanlar olmuştur. Bu zor süreçte 
Müslümanların bir siyasi yapı çatısı altında 
toplanması gerektiği fikri ortaya çıkmıştır bu 
dönemde en etkili olan kişi Keşmir aslanı diye de 
anılan Şeyh Muhammed Abdullah önceliğinde 
15-17 Ekim 1932 tarihinde Sringar’da bütün 
Cammu ve Keşmir Müslüman konferansı adında bir 
parti kurulmuştur. Bu parti bölgede Müslüman 
milliyetçiliğine yön verecek boyuta gelmiştir.
  
Şeyh Muhammed Abdullah kurmuş olduğu parti ile 
Müslüman halkın çoğunluğunun desteğini almıştır. 
Bu durum Hindistan ulusal kongre partisinin de 
dikkatini çekmiştir Şeyh Muhammed Abdullah’ı 

kendi taraflarına çekmek istemişlerdir nitekim de 
başarılı da olmuşlardır. Bu süreçte etkin olan 
isimler; özellikle Gandi, Sardar Patel ve Nehru 
olmuştur.  Şeyh Abdullah Nehru ile siyasi 
ilişkilerinin yansıra dostluk bağı da kurmuştur, bu 
durum Şeyh Abdullah’ın üzerinde o kadar etkili 
olmuştur ki yola ilk çıktığı Müslüman milliyetçiliği 
anlayışından ziyade sekülerist bir hak mücadelesi 
şeklini almıştır ve Keşmirdeki tüm etnik ve dini 
topluluklara da kapısını açmıştır. Devamında 
partinin adını Cammu ve Keşmir Ulusal Konferansı 
olarak değiştirmiştir. Artık partinin amacı salt dine 
dayalı ve Müslümanların haklarını savunma odaklı 
olmaktan çıkıp, her türden inanışın ve etnik grubun 
gereksinimlerini tatmin etmeye yönelik çalışmalar 
gerçekleştirme şekline dönüşmüştür.
 
Şeyh Muhammed Abdullah’ın kurduğu parti 
seküler bir parti formunu alması partiden 
Müslüman milliyetçiliğini savunan insanların 
ayrılmasına sebep olmuştur. Yaşanan bu olayların 
devamında Müslüman toplulukları kendi içinde 
ayrılmaya başlamıştır. Müslümanların kendi içinde 
ayrılması durumu en çok Maharaca Hari Sing’in 
işine yaramıştır. Maharaca Hari Singh 
Müslümanları tehdit olarak görmüş ve bu 
“potansiyel tehditi” zayıflatmayı hedeflemiştir. 
Temmuz 1947’de bir yandan Müslüman halkın 
silahlarını teslim etmesi emrini verirken diğer 
yandan da ordu ve poliste görevli Müslümanların 
silahlarını geri almış ve ağustos ayı geldiğinde 
Müslümanları silahsızlandırmayı tamamlamıştır, 
orduyu Müslümanların çoğunlukta olduğu 
bölgelere doğru yönlendirmiştir. Fakat bu süreç 
içerisinde RSS ve Hindu Mahasahba gibi Hindu 
milliyetçisi grupların silahlanmasına da göz 
yumulmuştur. Bu gelişmeler sonrasında, Dogra 
hanedanının kuruluşundan beri muhalif hareketlerin 
liderliğini yapan ve Şubat-Temmuz 1947 
döneminde “Vergiye Hayır” kampanyası yürüten 
Punç Müslümanları direnişe geçmiştir. Şiddetlenen 
çatışma ortamında, Hindu ve Sih kökenlilerin 
toplamının Müslüman nüfusu aştığı Cammu 
Bölgesi’nde Ağustos 1947’de başlayan saldırılar 
sonrasında, yaklaşık 11 hafta içinde 200.000 
Müslüman kaybolmuş ve geri kalanı da kaçmak 
zorunda kalmıştır. Bu gelişme sonrasında 
çatışmalar bütün Keşmir’e yayılmış ve Pakistan’ın 
Serhat Eyaleti’nden gelen savaşçı Müslüman 
Peştunlar Orduyu geri çekilmeye zorlamıştır. 
Keşmir Hindistan’ın ve Pakistan’ın sorunu olmadan 
önce kendi içerisinde çatışmalar yaşamıştır ve 
Keşmir sorunu bölge için giderek önem 
kazanmıştır. Müslüman halkın yükselişe geçtiği bir 
dönemde Maharaca Nehru’nun dan da akıl alarak 
çok önemli bir karar almış ve o sıra tutuklu bulunan 
şeyh Abdullah’ı 29 Eylül 1947 tarihinde serbest 

bırakılmasını sağlamıştır. Şeyh Muhammed 
Abdullah tüm Hindistan Müslüman Partisi ve 
Cinnah aleyhine çalışmalar yürüterek, kendisini 
destekleyen Keşmirlilerin bu hareketten uzak 
durmalarını sekülerizme bağlı kalarak özerklik için 
çabalamaları gerektiğini telkin etmiştir. Bu durum 
Keşmir’in geleceğini önemli ölçüde etkilemiştir.

Hindistan ve Pakistan bölünmesinin yaşandığı 
sıralarda, net olmayan sınırların belirlenmesi için 
İngiltere’den görevli olarak gelen İngiliz yargıç Sir 
Cyril Redcliff, 8 Temmuz 1947’de, daha önce hiç 
görmediği Hindistan’a gelerek, beş hafta içinde 
tamamlaması gereken bu görevi üstlenmiştir. Yargıç 
Redcliff başkanlığındaki komisyon, nüfusun 
çoğunluğu Müslümanlardan oluşan ve ayrılma 
planı ilk açıklandığında Batı Pakistan’a verileceği 
ifade edilen Pencap'taki Gurdaspur Bölgesi’nin 
çoğunluğunun Hindistan'a verilmesine sebep 
olunca Keşmir’in kaderi tamamen değişmiştir. 
Gurdaspur Bölgesi, Keşmir’i Hindistan’a bağlayan 
yol ve geçitlerini içine alan köprü niteliği taşıyan 
bir bölge konumundadır, bu durumun yaşanması 
Hindistan’ın bölge üzerinde hak iddia etmesine 
zemin hazırlamıştır. Böylelikle Hindistan’ın hem 
Keşmir’e ulaşım imkânı sağlanmış hem de 
bölgedeki sulama kanallarının kontrol 
mekanizmalarının yetkisi verilmiştir.
 
Pakistan’ın bağımsızlığa kavuştuğu 14 Ağustos 
1947 günü Punç ’un Bağ bölgesinde evlerine 
Pakistan bayrakları asan yüzlerce Müslümanın 
öldürüldüğünü, devamında yayılan çatışmalarda 
Cammu bölgesinde hayatını kaybeden insan 
sayısının, bağımsızlık sürecinde katliamlara sahne 
olup bölünen Bengal ve Pencap eyaletlerindeki 
kayıplardan daha fazla olduğunu, Cammu 
bölgesindeki çatışmalarda katledilen Müslümanlara 
dair haberlerin diğer bölgelerdeki çatışmaları 
tetiklemiş olabileceğini, Cammu bölgesindeki bu 
denli büyük trajedinin daha az bilinmesinin 
sebebinin bölgenin uzaklığı ve  Mihrace Sing’in 
basını kısıtlamasından kaynaklandığını 
bilinmektedir. Ayrıca, Punç ve Cammu’lu 
Müslümanların katledildiğine dair haberlerin 
Pakistan’ın Serhat eyaletindeki Müslüman 
Peştunları harekete geçirmiş ve bölgeye müdahale 
etmelerine sebep olmuştur. 

Keşmir’deki çatışmalara dâhil olan Peştun 
kabilelerinin katkısıyla 24 Ekim 1947’de, Serdar 
Muhammed İbrahim’in Cumhurbaşkanlığı 
önderliğinde, Azad Keşmir Hükümeti kurulmuş ve 
Müslüman militanlar da başkent Srinagar’a kadar 
ilerlemiştir. Keşmir’i özgürleştirmek isteyen 
Müslümanlar adına süreç oldukça başarılı şekilde 
devam ederken, Şeyh Abdullah ve onu destekleyen 
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Müslümanlar Dogra ordusunun saflarına katılarak 
Azad Keşmir ordusunun ilerleyişinin durmasında 
etkin rol oynamıştır. Müslümanların ilerleyişi 
karşısında etkin bir durum sergileyememesi 
sonucunda Mihrace Sing Hindistan’dan yardım 
almaya karar vermiştir, Hindistan da bir koşulla 
Mihrace Singe yardım edeceğini söylemiştir eğer 
ülkeye dâhil olmayı kabul ederlerse yardım 
edilecektir bu koşul Mihrace Sing’in tarafından 
kabul edilmiştir ve Hindistan yardım etmiştir. 
Hindistan’ın şartlarını kabul eden Mihrace Sing, 26 
Ekim 1947’de Keşmir’in Hindistan’a katılım 
belgesini imzalamış ve sonrasında Hindistan, 27 
Ekim 1947’de bir hava köprüsü kurarak, öncelikli 
olarak taşıdığı bir piyade taburunun hava başı elde 
etmesiyle Müslüman grupların ilerleyişini 
durdurmayı başarmıştır. Hindistan’ın bir günde bu 
kadar etkili sonuç almasının sebebi ne kadar inkâr 
etseler de önceden yapmış oldukları hazırlıklar 
neticesinde olmuştur. 

Mihrace Sing’in Hindistan’a katılım belgesini 
imzalamasının ardından Gilgit Bölgesindeki askeri 
birliğin İngiliz komutanı Binbaşı William Brown, 
Bölgenin Hindu Valisi Gansara Sing’den halkın 
tercihini dikkate alan bir katılım kararı vermesini 
istemiştir. Vali Gansara Sing’in bu yönde bir adım 
atmaya niyeti olmadığını gören Binbaşı William 
Brown, 31 Ekim 1947 gecesi düzenlediği bir 
operasyonla Valiyi tutuklamış ve halkın tercihinin 
Pakistan’ı işaret ettiği kanaatiyle, 2 Kasım 1947’de, 
bölgenin Pakistan’a bağlandığını ilan etmiştir. 
Baltistan ve Kuzey Bölgeleride, halkın tercihinin 
netleşmesinden sonra, 18 Kasım 1947’de 
Pakistan’a katıldıklarını açıklamışlardır.
 
Hindistan ve Pakistan 27 Temmuz 1949’da, Karaçi 
Antlaşması ile ateşkes hattını tespit etmiştir. 
Ateşkes sonucu oluşan hatlar, daha sonra bölünen 
Keşmir’in fiili sınırlarını belirleyen hatlara 
dönüşmüştür. Çatışmaların sonunda Batıda, 
Pakistan kontrolünde, Cammu ve Keşmir Eyaleti 
topraklarının üçte birini kapsayan bir alanda, 
başkenti Muzaffarabad olan “Azad Keşmir 
Yönetimi” kurulmuştur. Doğuda ise, başkenti 
Srinagar olan, Cammu ve Keşmir Eyaletinin üçte 
ikisini kapsayan alan Hindistan kontrolünde 
kalmıştır. Bu ateşkes hattı çok az değişiklikle bugün 
de varlığını korumaktadır. Bu gelişmeler sonrasında 
Hindistan Parlamentosu Ekim 1949’da, Keşmir’in, 
Hindistan’ın bir parçası olarak, özerk bir yapı 
çerçevesinde yönetilmesini kararlaştırmıştır. 
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