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Özet: Hindistan’ın, aynı zamanda Batı Asya ve Kuzey Afrika (WANA) olarak da bilinen
Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi ile, uzun bir tarihe dayanan köklü ilişkileri
vardır. Bu ilişkiler, Hindistan’ın belli bölgeleri ile birçok Ortadoğu ülkesinin coğrafi
yakınlığı göz önüne alındığında; malların, kişilerin ve ideolojilerin alışverişi çevresinde
gelişmiştir. Hindistan’ın sömürgecilik sonrası dönemde bu ülkelerin birçoğu ile kurduğu
ilişkiler, 1990’dan bu yana hızla gelişen ekonomisini ayakta tutmak adına önemli olan
petrol ve diğer enerji ürünlerinin ithalatını sağlamaya yoğunlaşmıştır.
Bu makale Hindistan’ın geniş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi’ne yönelik dış politikasını
incelemekte ve bu ilişkinin değişen dinamiklerini göstermektedir. Makale, Hindistan’ın
dış politikasında değişime yol açan faktörleri irdelemekte, sonrasında ise ülkenin, KİK
(Körfez İşbirliği Konseyi) ülkeleri, İran, İsrail, Filistin, Türkiye ve çatışmadan etkilenmiş
çok sayıda devlet dâhil olmak üzere MENA bölgesindeki çeşitli aktörler karşısındaki
pozisyonunu tartışmaktadır.
Makale temel olarak, Hindistan’ın MENA Bölgesi’nde, birçoğu birbiriyle çatışan
müttefikleri arasında bir denge kurarak riskli bir tarafsızlık tutumu sergilemeye
çalıştığını savunmaktadır. Bu dengeleyici tutum, hem Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndaki
birçok faydacı düşünürün son olarak Başbakan Modi tarafından ortaya koyulan fikirleri
ile hem de Hindistan’ın, Asya’da, diğer ülkelerin iç işlerine saygılı, mülayim bir güç olarak
artan prestiji ile uyumludur.
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Hindistan’ın Bölgedeki Dönüşen
Menfaatleri
Çok az bölge Hindistan ile MENA Bölgesi’nin
sahip olduğu kadar derin ve tarihsel
ilişkilere sahiptir. Günümüz Hindistan’ı ile
günümüz Irak’ında yer alan Babil ve Sümer
bölgeleri arasındaki ticaret rotaları M.Ö.
3000’e dayanmaktadır. Yapılan ticaretin
çoğu doğal olarak iki taraflı gerçekleşmiştir:
Ortadoğulular Hindistan’dan baharat ve
tekstil ürünleri alırken Hindistan’a değerli
metaller ve mücevherler satmışlardır.1 İslam’ın
Ortadoğu Bölgesi’nde yayılmasının ardından,
Arap tüccarlar Kerala ve Karnataka’nın da
dahil olduğu Güney Hindistan’ın çeşitli
bölgelerinde tebliğ faaliyetine başlamışlardır.
O dönemde öğretilen pratiklerin birçoğu bu
bölgelerde halen yaygındır.2
Soğuk Savaş Dönemi: 1947-1991
Sömürge sonrası dönemde Hindistan’ın
MENA Bölgesi ile olan ilişkisi, bu üç ülkenin
bölgedeki öneminden dolayı büyük ölçüde
Mısır, Filistin ve Irak’a ve çok daha düşük
bir yoğunlukla Suudi Arabistan’a odaklı
olmuştur.3 Bir yandan Nasırcılık ve PanArabizme önderlik ederken bir yandan da
devam eden Soğuk Savaş’ta tarafsız kalmaya
çalışan, en büyük Arap ülkesi olan Mısır,
beraber Bağlantısızlar Hareketi’ni kurduğu
Hindistan’ın doğal müttefiklerinden olmuştur.
Irak, büyüklüğü ve yöneticileri sebebiyle
önemli bir askeri ve ekonomik güç olduğu
için Hindistan tarafından önemli bir ticaret
ortağı olarak seçilmiştir. Filistin ise çok sayıda
Arap ülkesinin dış politikasının merkezindeki
ülke olduğu için Arap ülkelerinin sempatisini
kazanmak isteyen her ülkenin dikkate alması
gereken bir aktör olmuştur. Hindistan’ın
Filistin davasını destekleyen büyük bir
Müslüman nüfusa sahip olması ile birlikte
bu durum, Filistin’in, Hindistan’ın Batı Asya
politikasında kilit bir konuma sahip olmasına
sebep olmuştur.
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Sömürge sonrası dönemde Hindistan’ın
MENA Bölgesi ile ilişkilerinin temelini
birtakım konular oluşturmuştur. İlk olarak
Hindistan, üçüncü dünya uluslarının
bağımsızlığını destekleyerek Batı’ya karşı
ideolojik bir duruş benimsemiştir.4 Bu
duruş Hindistan’ın, Soğuk Savaş döneminde
oldukça ilgili olduğu Filistin davasındaki
duruşunu belirlemiştir. Ayrıca Hindistan’ın
Filistin duruşu, bu davayı destekleyen diğer
birçok Arap ülkesinin desteğini kazanma
çabasının bir sonucu olarak da ortaya
çıkmıştır. Son olarak bu duruş, özellikle
Hindistan’ın Müslümanların çoğunlukta
olduğu Keşmir bölgesi üzerindeki yönetimi
sebebiyle, Pakistan’ın, Arap ülkelerini İslami
ve Hindistan karşıtı bir tutum takınmalarına
dair ikna çabasına karşılık yürütülen bir
politika da olmuştur.5
Sömürge sonrası dönemde Hindistan’ın
MENA Bölgesi ile olan ilişkisi, bu üç
ülkenin bölgedeki öneminden dolayı
büyük ölçüde Mısır, Filistin ve Irak’a
ve çok daha düşük bir yoğunlukla
Suudi Arabistan’a odaklı olmuştur

Bunun yanında, Hindistan, Arap ulusu
nezdinde itibar kazanmak amacıyla
bölgedeki ikili çatışma ve gerilimlerde
tarafsız bir duruş sergilemiştir. Bu çatışma
ve gerilimler arasında Kara Eylül olarak
adlandırılan Ürdün İç Savaşı (1970-71),
Başkan Enver Sedat’ın 1977’de Kudüs’e yaptığı
tartışmalı ziyaret, 1978’de Camp David
Anlaşması’nın imzalanması, bir yıl sonra
gerçekleşen Mısır-İsrail barış anlaşması,
1979’da gerçekleşen İran Devrimi ve Eylül
1980’de başlayan ve uzun süre devam eden
İran-Irak Savaşı bulunmaktadır.6
Bunların yanı sıra Hindistan, Yemen ile
Somali arasındaki Bab’ül Mendep Boğazı,
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Mısır’daki Süveyş Kanalı ve İran’daki
Hürmüz Boğazı da dâhil olmak üzere
Ortadoğu’da bulunan önemli ticaret
rotalarını kullanmıştır. Bu kanallar
sadece Hindistan’ın MENA Bölgesi ile
ticaret yapabilmesi için değil, Batı Avrupa
ve ABD’ye giden Hint malları için bir geçiş
noktası olması sebebiyle de önemlidir.
O dönemde, petrol üretimleri ve deniz
yolları sebebiyle Mısır, İran ve Irak gibi
ülkeler Hindistan’ın önemli ticaret
ortakları olmuştur.7
Aynı zamanda altı Körfez devleti, bu
dönemde ve Soğuk Savaş’ın sonuna dek,
Hindistan’ın dış politikasında önemsiz
bir konuma sahip olmuştur. Altı Körfez
devletinden beşi, 1971’de İngiltere’nin
bölgeden çekilmesinin hemen ardından
kurulmuştur. Hindistan bu ülkelerle, bu
devletlerin ve Körfez İşbirliği Konseyi’nin
(KİK) kurulmasından sonra bile sıklıkla
anlaşmazlığa düşmüştür.
Bunun sebebi, ABD’nin KİK ülkelerinin
güvenlik
garantörü
olması
ve
Hindistan’ın, her ne kadar Soğuk Savaş’ta
tarafsız kalmış olsa da SSCB ile çok daha
yakın ilişkilere sahip olması olmuştur.
Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi
Arabistan gibi ülkelerin önemli bir
savunma müttefiki olan Pakistan, itibarı
ile KİK ülkelerini etkilemiş, bu ülkeleri
İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıları gibi
platformlarda Keşmir sorunu konusunda
Hindistan’a karşı açıklamalar yapmaya
ikna etmiştir.8 Buna ek olarak Hindistan,
Pakistan’ın Suudi Arabistan ile birlikte
Afgan Mücahitleri desteklemesinden
rahatsız olmuştur. Afgan faktörü dışında,
bu faktörlerin çoğu ABD ve Pakistan ile
yakın iş birliği içinde olan Türkiye ve diğer
ülkeler için de geçerli olmuştur.9
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Dolayısıyla,
Hindistan’ın
1947-1990
döneminde MENA Bölgesi’ndeki ilişkileri;
ülkenin ideolojik aidiyetleri, ticari
ortaklıkları, Soğuk Savaş dönemi şartları
ve Pakistan ile olan rekabeti çerçevesinde
şekillenmiştir. Fakat, 1980’lerin sonu ve
1990’ların başına doğru, Filistin davasının
önem kaybetmesi, Irak’ın kötüye gitmesi,
Körfez ülkelerinin önem kazanması
ve Sovyetler Birliği’nin dağılma süreci,
Hindistan’ı bölgedeki pozisyonlarını
yeniden değerlendirmeye itmiştir.10
Altında Yatan Faktörler Dış Politikaya Etkileri
İdeolojik duruş

Filistin destekçisi, İsrail
karşıtı
MENA’da itibarını
Çeşitli çatışmalarda
korumak
tarafsızlık
Ticaret
Irak, Mısır ve İran ile iyi
ilişkiler
Hindistan-SSCB ilişkileri Körfez emirlikleri ve
Türkiye ile göz ardı
edilebilir ilişkiler
Tablo 1: Hindistan’ın Soğuk Savaş
dönemindeki MENA dış politikasını
belirleyen faktörler.
Soğuk Savaş Sonrası: 2001–1991
Bu dönemde Hindistan Körfez ülkelerine
yakınlaşmış ve MENA Bölgesi’nin
geri kalanındaki etkisini azaltmaya
başlamıştır. Bu durumun birkaç sebebi
bulunmaktadır. İlk olarak, Hindistan’ın
en büyük petrol tedarikçisi olan Irak,
iki Körfez Savaşı’ndan önemli derecede
etkilenmiş ve bu durum Hindistan ile
olan petrol ticaretinde düşüşe sebep
olmuştur. Sonrasında benzer bir şekilde,
Hindistan’ın önemli bir ticaret ortağı ve
petrol tedarikçisi olan Sovyetler Birliği
aynı dönemde dağılmış, bu sebeple
Hindistan’ın petrol ithalatı ile ticaret
gelirleri azalmış ve bu durum Hindistan’ı
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ticaret ve petrol için farklı kaynaklar
aramaya yöneltmiştir.11 Üçüncü olarak ise,
petrol ithalatındaki bu düşüş, Hindistan’ın
ekonomisini liberalleştirdiği ve bunun
sonucunda enerji ihtiyacının önemli ölçüde
arttığı yeni ekonomik istikameti ile daha da
artmıştır.12
Henüz liberalleşen ekonomisi ile Hindistan, Körfez ülkelerinin doğal ticaret ortağı
olmuştur. Körfez ülkelerine yönelik bu
dönüş, Hindistan’ın, Körfez krizinde Kuveyt’i
desteklemesi ile görülen ABD’ye yakınlaşma hamlesi ile daha da hızlanmıştır.13 Fakat
bu ilişki, Pakistan’ın, Körfez ülkelerinin
roket üssü ve Hindistan karşıtı Pakistanlı
militanların örgütlendiği bir alan olarak
kullanılmasındaki rolü ve Hindistan’ın
bu konudan memnuniyetsizlik duyması
sebebiyle
sınırlanmıştır.14
İstihbarat
örgütlerinin, BAE ve Suudi Arabistan’ı,
Hindistan’da gerçekleşen çok sayıda terör
saldırısının arkasındaki Davud İbrahim
gibi bazı önemli teröristleri ve Leşker-i
Tayyibe gibi bazı terör gruplarını bilinçli bir
şekilde ülkelerinde barındırma konusunda
sorumlu tuttuğu iddia edilmiştir.15
Hindistan ile ABD arasındaki ilişkilerin
gelişmesi, Hindistan-İsrail ilişkilerinde
de yeni bir çağ başlatmış; bu bağlamda
Hindistan İsrail’de resmi bir büyükelçilik
kurmuş ve çok sayıda siyasi lider İsrail’i
ziyaret etmiştir.16 Özellikle Vajpayee
hükümeti
(2004-1999)
döneminde
savunma, iç güvenlik ve terörle mücadele
konularındaki mübadelede önemli bir artış
yaşanmıştır. Tüneller ve diğer yasadışı yollar
vasıtasıyla Pakistan tarafından gelecek sınır
ötesi terörizm olaylarıyla karşı karşıya
olması, Hindistan’ı kısmen İsrail’den örnek
alınan bir sınır koruma planı belirleme
konusunda teşvik etmiştir.17
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Aynı dönemde, Hindistan İran ile ikili
ilişkilerini de giderek güçlendirmiştir.
Bu durum çeşitli şekillerde kesişen
menfaatlerin
sonucunda
meydana
gelmiştir. Bu menfaatlerin en başında enerji
gelmektedir; Hindistan enerji ihtiyacını
karşılamak için İran ve Körfez ülkelerine
yönelmiştir.18 Ayrıca, İran ve Hindistan’ın
Orta Asya bölgesi ile ilgili, enerji ve erişim
konusundaki ortak menfaatleri de iki
ülkeyi bir araya getiren önemli bir faktör
olmuştur.19 Bunun yanında, iki ülkenin de
Sünni Cihatçı gruplara karşı olması da bu
durumda etkili olmuştur. Bunun en önemli
göstergesi Afganistan Talibanı’na karşı
Kuzey İttifakı’na verdikleri destektir.20 Tüm
bunlar, özellikle 2001 sonrası dönemde iki
ülke arasında kurulan iyi ilişkilerin temelini
oluşturmuştur.
Güncel İlişkiler
Dünya Ticaret Merkezi’nin bombalanmasının bölgeyi derin bir şekilde etkilemesiyle, 11 Eylül sonrası dönemde Hindistan-MENA ilişkileri yeni bir aşamaya
geçmiştir. Hindistan’ın 2001 sonrası MENA
dış politikasını dört büyük olay şekillen�dirmiştir.
Dünya Ticaret Merkezi’nin bombalanmasının
bölgeyi derin bir şekilde etkilemesiyle, 11
Eylül sonrası dönemde Hindistan-MENA
ilişkileri yeni bir aşamaya geçmiştir.
Hindistan’ın 2001 sonrası MENA dış
politikasını dört büyük olay şekillendirmiştir
İlk olay 11 Eylül saldırısı ve sonuçlarıdır.
ABD’nin Irak ve Afganistan’ı işgal etmesi
ve sonuç olarak bölgede çok sayıda yeni
terörist hareketin ortaya çıkması açısından
bu saldırı bölgede şiddetli değişimlere
yol açmıştır. O zamandan bu yana,
ulusal güvenlik ve bölgesel çatışmaların
yayılmasını engelleme, MENA bölgesindeki
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pek çok ülkeye yönelik geliştirilen dış
politikanın önemli bir faktörü olmuştur.21

politika çabalarıdır. Beş yıllık görev süresi
boyunca Modi, Arap ülkelerini defalarca
ziyaret ederek çoğu Arap ülkesiyle ikili
ilişkileri kuvvetlendirmiş ve İsrail gibi
devletlere yönelik daha yoğun çabalar sarf
etmiştir.25 Aynı dönemde Modi, neredeyse
hiçbir sorun yaşamadan Hindistan’ın
tarafsız konumunu büyük ölçüde korumayı
başarmış ve Hindistan’a bölgede daha güçlü
bir konum kazandırmıştır.
Temeldeki Olay Etkiler
Dünya Ticaret
Terörle mücadelede
Merkezi’nin
yoğun iş birliği
bombalanması
(2001)
Arap baharı
Yeni çatışmalar, yüksek
(2010)
seviye kontroller
ABD’nin MENA’da Yeni güvenlik garantörü
tükenişi (2010
arayışı
sonrası)
Modi’nin
Yoğun ziyaret ve
seçilmesi (2014)
anlaşmalar
Tablo 2001 :2’den bu yana Hindistan’ın MENA
politikasını şekillendiren faktörler

İkinci olay, ABD’nin Irak’ı işgalinin uzun
vadeli etkisi olarak Ortadoğu’da yükselen
şiddetli istikrarsızlığın sonucunda ortaya
çıkan Arap Baharı’dır. 2010’un sonunda
Tunus’ta küçük çaplı bir protesto olarak
başlayan Arap Baharı; Mısır, Libya, Yemen ve
-etkisinin halen devam ettiği- Suriye başta
olmak üzere tüm MENA Bölgesi’nde çeşitli
çatışmaları başlatan bir devrim hareketini
tetiklemiştir. Halkın bu hoşnutsuzluğunun
somut etkileri ve hükümetleri devirmedeki
rolü Körfez ülkelerini telaşlandırmış,
bunun sonucunda Körfez ülkeleri iç ve
dış politikalarında çok sayıda reform
gerçekleştirerek
beklenmedik
rejim
değişikliği teşebbüslerini engellemeye
çalışmıştır. Körfez ülkeleri, bariz bir şekilde
Mısır gibi bölgedeki otokrat yönetimleri
destekleyerek isyan hareketlerini bastırmaya
çalışmıştır.22
Üçüncü
olay,
Obama’nın
özellikle
ikinci başkanlık döneminde (2016-2012)
dillendirdiği üzere ABD’nin ‘tükenmesi’
ve Ortadoğu’ya müdahalesinin sınırlarına
yaklaşmasıdır.23 Petrolün varilinin $112’dan
$40’a düşmesiyle birlikte ABD’nin MENA’nın
istikrarına bağımlılığının azalması da
bu durumu desteklemiştir.24 Geçmişte
hidrokarbon tedarikini güvence altına almak
için MENA Bölgesi’nin istikrarını korumayı
amaçlayan ABD, bölgeye olan bağımlılığının
azalmasıyla bu çabalarının yoğunluğunu
düşürmüştür. Bu hâlâ devam eden bir süreç
olsa da diğer ülkelerin bölgeye girişi için bir
alan yaratmış ve coğrafi yakınlığı sebebiyle
Hindistan karar vericilik açısından daha
büyük bir rol üstlenmiştir.
Dördüncü olay ise 2014’te Modi’nin
seçilmesi ve bölgeye yönelik kuvvetli dış

Ülke

Körfez
İşbirliği
Konseyi

İsrail
İran
Filistin
Türkiye
Mısır

Ticaret Hacmi
Hindistan ile İlgisi
(Milyon ABD Doları)
2001
2018
5.000
120.00026 Karar verici güçler,
petrol ve doğal gaz,
yerleşik olmayan Hint
nüfus, savunma ve
terörle mücadele iş
birliği, işçi dövizleri
27
1.000
5.000
Savunma iş birliği,
ABD bağlantıları
28
2.000
16.000
Petrol ve doğal gaz,
Afganistan, Orta Asya
İdeolojik destek
<1.000 8.000
Karar verici güç
29
<1.000 3.700
Kuzey Afrika bağlantısı
Tablo 3: Ticaret ilişkilerinin, Hindistan’ın
ticaret hacminin (milyon ABD doları
cinsinden ifade edilmiştir) ve çeşitli
ülkelerdeki menfaatlerinin kısa bir özeti
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Tüm bu dört olay ayrı ayrı ve birlikte
Hindistan’ın ilişkilerini şekillendirmiştir.
İlk olarak, Hindistan’ın terörist gruplara
yönelik duruşu Körfez ülkelerine de
yansımıştır. Bu duruşun Körfez ülkelerine
etki etmesinin temelinde, El Kaide’nin,
“uzak düşman” olarak tanımladığı
ABD’ye nispetle “yakın düşman” olarak
tanımladığı Müslüman Arap devletlerine
odaklanması sonucunda Suudi Arabistan
ve BAE’de gerçekleşen bombalı saldırılar
bulunmaktadır. Bu saldırıların ardından
ABD, Körfez ülkelerine terörist gruplara
ve bombalı saldırılara tüm desteklerini
kesmeleri yönünde bir baskı uygulamıştır.
Bu durum, bu gruplara karşı geniş çaplı
bir düşmanlık ortaya çıkarmış ve sonuç
olarak terörle mücadele konusunda
daha yoğun bir iş birliğini doğurmuştur.30
Örneğin çoğu Körfez ülkesi Hint terör
sempatizanlarını sınır dışı etmiş ve çok
sayıda harekâtta istihbarat bilgilerini
paylaşmayı kabul etmiştir.31
Ayrıca, iki ülkenin stratejik ortaklığının
öneminin vurgulandığı Tahran Deklarasyonu
(2001) ve Delhi Deklarasyonu (2003) dikkate
alındığında, Hindistan’ın İran ile ilişkileri de
kayda değer bir derecede gelişmiştir
Ayrıca, ABD’nin Ortadoğu’dan çekilmesi
ile Hindistan, bölgede güvenliğin
korunmasını sağlayabilecek ülkelerden
biri olarak görülmeye başlanmıştır. Sonuç
olarak, Hindistan’ın Körfez ülkeleriyle
ikili ve çok taraflı ilişkiler, yedi ülkenin;
savunma anlaşmaları, denizcilik konuları,
teknolojik gelişmeler ve tıp ile inşaat
alanlarında bilgi paylaşımı konularında
çok sayıda mutabakat zaptı imzalaması
ile gelişmiştir.32 Bu gelişmelerin büyük
çoğunluğunun temelini Körfez bölgesinde
yaşayan, büyük çoğunluğu yerleşik
olmayan Hint nüfusu oluşturmuştur.

ALSHARQ • Özel Çalışma Grubu

Bununla birlikte, güvenliği sağlama
konusunda Hindistan önemli bir aşama
kaydetmemiştir. Hindistan’ın birliklerinin
çoğunu bölgeye yerleştirmemesi, Körfez
ordularını eğitmeye başlamaması ve
bölgede büyük bir hava üssü kurmaması,
ülkenin bölgede önemli bir askeri varlık
sağlamaya yönelik bir planı olmadığını
göstermektedir.
Ek olarak, Hindistan KİK ülkeleri için
petrol ticareti konusunda daha önemli bir
müşteri haline gelmiştir. Katar örneğinde
görüldüğü üzere Hindistan, daha temiz
enerji kaynaklarını satın alma amacı
doğrultusunda sıvılaştırılmış doğal gaz
(LNG) ithalatını arttırmıştır.33 Tüm bunlar
Hindistan’ın Körfez ülkeleri karşısında, 10
ila 20 yıl öncesine kıyasla çok daha güçlü
bir pozisyona sahip olmasını sağlamıştır.
Modi’nin diplomasi becerisinin bir
göstergesi olarak Modi hükümeti, bir
yandan -bir sonraki bölümde anlatıldığı
üzere- KİK içindeki çatışmada tarafsız
kalmış, bir yandan da bu ülkelerle önemli
anlaşmalar imzalamış ve ilişkilerini
geliştirmiştir.
Ayrıca, iki ülkenin stratejik ortaklığının
öneminin vurgulandığı Tahran Deklarasyonu (2001) ve Delhi Deklarasyonu
(2003) dikkate alındığında, Hindistan’ın
İran ile ilişkileri de kayda değer bir derecede gelişmiştir.34 O zamandan bu yana
Hindistan ile İran, Irak ve Afganistan
kaynaklı Sünni terörizmine (2000’lerin
sonlarında İran’da çok sayıda bu tür
saldırı gerçekleşmiştir.) karşı düşmanlık
konusunda ortak bir tavırda mutabık
kalmışlardır.35
Bu
dönemdeki
Hindistan-İran
ilişkilerinde, savunma ve denizcilik
konularındaki iş birlikleri ile de ilerleme
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kaydedilmiştir. Bunun en iyi örneği
2003 ve 2006’da gerçekleşen ortak deniz
harekâtlarıdır.36 Ayrıca -bir sonraki
bölümde açıklanacağı üzere- Modi
hükümeti, İran yaptırımları konusunda,
kendi menfaatlerinden vazgeçmeden
ABD ile müzakere edebilmiştir.
Son olarak, Hindistan-İsrail ilişkileri de
2000’lerden bu yana kuvvetlenmeye
başlamıştır. Bu gelişmenin ardında kısmen
Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti
döneminde (2004-1998) atılan ön adımlar
bulunsa da gelişmenin devamı sonraki
Kongre hükümeti tarafından sağlanmıştır.
İsrail hükümetinin, yaklaşık 9 milyar ABD
doları tutarında ikili askeri anlaşmalar
ile düzenli olarak Hindistan’ın ilk beş
silah tedarikçisi arasında yer alması bu
gelişmenin bir göstergesidir.37 Ayrıca, her
iki hükümet, terörizm konusunda ortak
bir vizyona sahip olmuşlardır. Bu ortak
vizyon, onlara diğer sorunlara nazaran
terörle mücadele konusu üzerinden
yakınlaşmaları için bir sebep vermiştir.38
Yakın dönemde Modi hükümeti, çok
sayıda üst düzey yabancı yöneticinin
ziyaretine ev sahipliği yapmıştır. Bu
durum hem Ortadoğu hem de Güney
Asya’nın IŞİD, El Kaide ve El Kaide’ye bağlı
örgütler gibi cihatçı aktörlere karşı tetikte
olduğu bir dönemde sınır güvenliği ve
istihbarata dair iş birliği konularında
yeni gelişmelere yol açmıştır. İkili ticaret
yaklaşık 5 milyar ABD doları seviyesine
yükselmiş, bu seviyenin beşte birini
İsrail’den alınan silahlar oluşturmuştur.39
Ayrıca Hindistan; ABD, Almanya, Fransa,
İtalya ve Polonya ile birlikte 2017 yılında,
İsrail’de gerçekleşen en büyük hava eğitim
tatbikatı olan Mavi Bayrak Tatbikatı’na da
katılmıştır.40
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Bununla birlikte, Hindistan diğer büyük
askeri harekâtların birçoğuna katılım
göstermemiştir. Bunların arasında en göze
çarpanı, IŞİD’e karşı kurulan uluslararası
koalisyona
katılmaması
olmuştur.
Hindistan’ın bu koalisyona iştirak etmemesi
kısa vadeli çekincelere dayalı olmuştur; IŞİD o
dönemde 40’tan fazla Hindistan vatandaşını
esir tutmuş ve Hindistan, koalisyona
katıldığı durumda IŞİD’in karşılık olarak
esirleri öldürebileceğinden çekinmiştir.
Ayrıca, Hindistan’ın kendi topraklarında
gerçekleşebilecek misilleme niteliğindeki
muhtemel saldırıları engelleme amacıyla da
katılım göstermemiş olduğu savunulabilir.41
Bu noktada, Hindistan-İsrail ilişkilerinin kuvvetlenmesinin bir diğer sebebinin,
dünyanın ilgisini Filistin sorunundan MENA
Bölgesi’ndeki çeşitli rejimlerin devrilmesine
çeken Arap Baharı gibi konular olduğunu
belirtmek önemlidir. Arap Baharı, Arap
dünyasının Filistin davasına karşı korumacı
duyarlılığına vurulmuş son darbe olarak,
Hindistan’ın ideolojik bir pozisyondan daha
faydacı bir duruşa geçişini sağlayan olaydır.
MENA Bölgesi’ndeki bu üç bloğa (İsrail,
İran ve KİK ülkeleri) yönelik ilgiyi göz
önünde bulundurduğumuzda, Hindistan’ın
diğer ülkeler karşısında kendini nasıl
konumlandırdığının
farkına
varmak
önemlidir; bu konu bir sonraki bölümde
işlenecektir.
Bu noktada, Hindistan-İsrail ilişkilerinin
kuvvetlenmesinin bir diğer sebebinin,
dünyanın ilgisini Filistin sorunundan
MENA Bölgesi’ndeki çeşitli rejimlerin
devrilmesine çeken Arap Baharı gibi
konular olduğunu belirtmek önemlidir
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Diğer İlişkilerin Değerlendirilmesi
Filistin:
Hindistan,
tarihi
olarak
Filistin’in güçlü bir müttefiki olmuş ve
bağımsızlığından beri Filistin davasını
desteklemiştir. Hindistan’ın İsrail ile
ilişkileri son 25 yılda, özellikle de Modi
hükümeti döneminde önemli ölçüde
gelişmiş olsa da Hindistan Filistin’e olan
desteğini açıkça devam ettirmektedir.
Gerçekten de başta Modi hükümetinde
görev yapan bakanlar olmak üzere,
Hindistan ve Filistin arasında çok sayıda
üst düzey ziyaret gerçekleşmiştir. Ayrıca,
2018’in ilk yarısında Modi, Filistin’in en
önemli sivil ödülüne layık görülmüştür.42
Hindistan,
Filistinlilerin
haklarıyla
ilgili pek çok konuda da aktif bir
duruş sergilemiştir. Özellikle, ABD’nin
Filistinlilere desteğini kesmesiyle birlikte
Hindistan, Filistin bölgelerine sağladığı
desteği arttırmıştır.43 Bu hamlenin
temelinde de aşağıda açıklandığı üzere,
Hindistan’ın bir yandan bölgede tarafsız
bir duruş sergilerken, bir yandan da
bölgede ortaya çıkan gelişmelere göre
hareket etme duruşu yer almaktadır.
Türkiye:
Hindistan,
Türkiye
ile
ilişkilerinde
kayıtsız
bir
tutum
sergilemektedir ve bu ilişkiler kısmen
Türkiye’nin bölgedeki politikalarına
bağlıdır. Her ne kadar Başbakan Modi
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, mütevazı
geçmişlere sahip güçlü siyasetçiler
olarak benzer hikayelere ve dostane bir
ilişkiye sahip olsalar da ikili ilişkilerde
önemli gelişmeler kaydedilmemiştir.
Örneğin ticaret hacmi 8 milyar ABD
doları seviyesindedir44; Hindistan’ın
Ortadoğu’nun diğer bölgelerine yaptığı
yatırımlar ve her iki ekonominin
büyüklüğü dikkate alındığında bu oldukça
cüzi bir miktardır. Türkiye’de büyük bir
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Hint nüfusu bulunmadığı için Hindistan
Türkiye ile ilişkileri ilerletmeye yönelik
bir heves ortaya koymamaktadır.
Ayrıca, üç konu Hindistan’ın Türkiye ile
ilişkilerinin gelişmesinin önünde engel
teşkil etmektedir. İlk olarak Türkiye’nin,
savunma konusundaki iş birliği ve ticaret
anlaşmaları ile birlikte Pakistan’ın güçlü
bir müttefiki olması, 2017’de, Pakistan
ve Çin’in yanında yer alan Türkiye’nin
Nükleer
Tedarikçiler
Grubu
gibi
konularda Hindistan’a karşı çıkmasına yol
açmıştır.45 İkinci olarak, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın kendini küresel bağlamda
Müslümanların sesi olarak kabul ettirme
çabası, Türkiye’nin Keşmir sorunu üzerine
eleştirilerini dile getirmesine sebep
olmuştur. Bu durum, Keşmir meselesini
Pakistan ile arasında ikili bir sorun olarak
değerlendiren ve dolayısıyla uzlaştırma
amacıyla dahil olmaya çalışan üçüncü
taraflara karşı duyarlı olan Hindistan’ın
tepkilerine yol açmıştır.46
Üçüncü ve benzer bir konu Hindistan’ın,
20. yüzyılın başlarında Türkiye’nin bir
parçası olan ve şu anda Türkiye’nin
birliklerinin bulunduğu Kıbrıs ile olan
ilişkileridir.47 Hindistan ve Kıbrıs arasında
gerçekleşen ikili ziyaretler Türkiye’yi
kızdırmış ve ilişkileri kuvvetlendirmeye
yönelik isteksizliğin devam etmesine
sebep olmuştur. Kıbrıs, Türkiye nezdinde,
Keşmir’in Hindistan nezdindeki konumu
kadar hassas bir konumda değildir.
Bununla birlikte, Türkiye’nin MENA
Bölgesi’ne tamamen dahil olmadan
bölgede siyasi ağırlığa sahip bir aktör
olarak belirmesiyle birlikte, Hindistan
gelecekte Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek
durumunda kalacaktır.
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Mısır: Hindistan ve Mısır arasındaki ilişkiler,
ülkedeki değişkenlik ve istikrarsızlık
sebebiyle, Arap Baharı’ndan bu yana büyük
ölçüde durgunlaşmıştır. Her ne kadar
ticaret hacmi yaklaşık 7 milyar ABD doları
seviyesinde kalsa da iki ülke hâlâ ilişkilerini
geliştirecek ortak menfaat bulmak için çaba
sarf etmektedir.48 Her iki ülkenin de sıklıkla
isyanlarla karşı karşıya kaldığı göz önünde
bulundurulduğunda terörle mücadele
ortaklığın sağlandığı konulardan biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Fakat, Hindistan’ın
Mısır’a olan ilgisi, muhtemelen Mısır’ın
bölgede karar verici konuma gelmesi ile
birlikte artacaktır.
Irak: Hindistan’ın, Soğuk Savaş süresince ve
Soğuk Savaş’ın hemen ardındaki ortamda
Irak’la kurduğu ilişkilerinin temelinde
büyük ölçüde ticaret ve petrol satışı
bulunmuştur. Ancak bu ilişkiler 2003’te
ABD’nin ülkeyi işgal etmesiyle birlikte
keskin bir şekilde zayıflamıştır. O dönemde
Hindistan askeri harekâta karşı tepki
gösteren sayılı ülkelerden biri olmuştur.
Her ne kadar 2000’lerin sonlarında ticari
ilişkiler toparlanmış ise de IŞİD’in yükselişi
ile birlikte bu ilişkilerde bir kez daha büyük
bir düşüş yaşanmıştır: 2014-2013’te 20
milyar ABD doları civarında olan ticaret
hacmi 2015-2014 döneminde 11 milyar ABD
Doları civarına düşmüştür.49
Hindistan, IŞİD sonrası dönemde Irak ile
ticaretine devam etmek için bazı girişimlerde bulunmuştur. Irak, şu anda, Suudi Arabistan’ın ardından Hindistan’ın en büyük
ikinci petrol ihracatçısı ve Hindistan enerji
güvenliği hedeflerinin önemli bir parçasıdır.
Ayrıca, 2019’da çatışmanın yatışmasından
bu yana ilk defa iş adamlarından oluşan
bir delegasyon, ülkedeki ticareti tekrardan
güçlendirmek amacıyla Irak’ı ziyaret
etmiştir.50 Gelecekte kurulacak ticari
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ilişkiler, büyük ölçüde Irak’ın güvenliğine
bağlı olacaktır.
Hindistan, IŞİD sonrası dönemde Irak ile
ticaretine devam etmek için bazı girişimlerde
bulunmuştur. Irak, şu anda, Suudi
Arabistan’ın ardından Hindistan’ın en büyük
ikinci petrol ihracatçısı ve Hindistan enerji
güvenliği hedeflerinin önemli bir parçasıdır

Tarafsızlık ve Müdahalesizlik
MENA Bölgesi İkinci Dünya Şavaşı bitti biteli,
bir çatışma ortamından başka bir çatışma
ortamına geçen karmakarışık bir yapı arz
etmektedir. Bu durumun bilincinde olan
Hindistan, bölgedeki birçok soruna karşı
net pozisyonlar almaktan kaçınmıştır.
Bu sorunlar şu şekilde ikiye ayrılabilir: 1)
şiddetli çatışmalar ve iç savaşlar, 2) İran ile
Suudi Arabistan, İsrail ile Filistin, İran ile
İsrail gibi ihtilaflı ülkeler.
Hindistan’ın tarafsızlığının temel olarak iki
sebebi bulunmaktadır. İlk olarak Hindistan,
yatırımlarını MENA Bölgesi’ndeki çoğu
ülkeye yaymıştır. Bazı ülkelerde ticaret
hacmi düşük olsa da bu ülkelerden edindiği
faydalar ticaret hacminin düşüklüğünü
telafi etmiştir. Örneğin Hindistan’ın İran
ile ticaret hacmi 15 milyar ABD doları iken
KİK ülkeleri ile ticaret hacmi 120 milyar
dolar seviyesindedir. Fakat İran’ın, Çabahar
Limanı ile Hindistan’ın Orta Asya’ya geçidi
konumunda olması İran’ı Hindistan
nezdinde önemli bir müttefik kılmaktadır.
Benzer bir şekilde, Hindistan’ın yıllık 8-5
milyar ABD doları seviyesinde ticaret
hacmine sahip olduğu Mısır, ülkenin Kuzey
Afrika’ya erişimini, İsrail ise silah tedarikini
sağlamaktadır. Bu faktör Hindistan’ın,
ihtilaflı ülkelerle ilişkilerindeki politikasını
şekillendirmektedir.
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Hindistan kendini, vatandaşlarının
başka ülkelerin nüfusunun önemli bir
kısmını oluşturması açısından eşsiz
bir ülke konumunda bulmaktadır.
Bu, Hindistan’ın çatışmalı ülkelerdeki
pozisyonunu belirleyen kilit bir unsurdur
İkinci olarak, Hindistan diasporası MENA
Bölgesi’nin geneline yayılmıştır ve 12
milyon Hintli bu ülkelerde yaşamaktadır.
Bu durumda Hindistan kendini, vatan�
daşlarının başka ülkelerin nüfusunun
önemli bir kısmını oluşturması açısından
eşsiz bir ülke konumunda bulmaktadır.
Bu, Hindistan’ın çatışmalı ülkelerdeki
pozisyonunu belirleyen kilit bir unsurdur.
Hindistan’ın geçmişte, Kuveyt (1991), Libya
(2011) ve Yemen (2015) başta olmak üzere
vatandaşlarını kurtarmak için düzenlediği
yüksek maliyetli çeşitli operasyonlar
bulunmaktadır. Dolayısıyla Hindistan’ın
bu ülkelerde karışıklığın artmasına
yönelik bir arzusu bulunmamaktadır. Bu
tarafsızlık şu yollarla gerçekleşmektedir:
Ülke

Hint nüfus

Toplam nüfus
içerisindeki
yüzdesi
4 milyondan az %9

Suudi
Arabistan
Kuveyt
700,000
%11
BAE
2 milyondan az %16
Katar
650,000
%18
Bahreyn
400,000
%29
Umman
450,000
%20 oranında
Tablo: Körfez ülkelerindeki Hint nüfus
(toplam ve yüzde)51

Şekil 1. Hindistan’ın Ortadoğu’da
dengelediği çeşitli ilişkiler
(Kırmızı oklar olumsuz ilişkileri, yeşil oklar
ise olumlu ilişkileri göstermektedir.)
Bu tarafsızlığın ilk örneği, Hindistan’ın
Arap Baharı’na ve bölge genelinde çok
sayıda rejimin devrilmesine gösterdiği
tepkidir. Hindistan, Arap Baharı’nın
ilk döneminde pek fazla açıklamada
bulunmamış bilakis resmi açıklamalar
yapmak için bir miktar beklemeyi tercih
etmiştir. Libya’daki Hint yatırımlarının
düşük hacimde olması sebebiyle
Libya’daki süreçle ilgili pek yorumda
bulunmamıştır. Fakat, henüz Arap
Baharı’nın ilk dönemlerinde protestolarla
karşı karşıya kalan Mısır ve Bahreyn gibi
ülkelerle ilgili olarak, yatırımlarının hacmi
ve o ülkelerde yaşayan vatandaşlarının
sayısı sebebiyle, iyi ilişkilerin kurulması
ve barışın tesis edilmesine yönelik
çağrılarda bulunmuştur.52
Hindistan, benzer olarak, Libya ve Suriye
krizlerinde de büyük ölçüde sessiz
kalmıştır. Hindistan bu krizlerin tartışıldığı
Birleşmiş Milletler konsey toplantılarında
ilgili ülkelerin yöneticilerine karşı
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yapılan oylamalarda çekimser kalmıştır.
Ancak bu çekimser duruş, ilerleyen
dönemlerde, Suriye’de gerçekleşen insan
hakları ihlalleri ile ilgili ortada bir kuşku
kalmadığında değişmiştir.53
Hindistan, ihtilaflı ülkelerle ilişki kurarken
temkinli bir yaklaşım sergilemiştir.
MENA bölgesindeki gerilimlere yönelik
bu yaklaşımın bir örneği Hindistan-İranİsrail ilişki üçgenidir

İkinci olarak; Hindistan, ihtilaflı ülkelerle
ilişki kurarken temkinli bir yaklaşım
sergilemiştir.
MENA
bölgesindeki
gerilimlere yönelik bu yaklaşımın
bir örneği Hindistan-İran-İsrail ilişki üçgenidir. 1979 İran Devrimi’nden bu
yana İran, İsrail’e çeşitli açıklamalarla
daima karşı çıkmış ve İsrail’e yönelik
saldırı girişimlerinde bulunmuştur.
Son zamanlarda İsrail, İran Nükleer
Anlaşması’ndan çekilme konusundaki
ana destekçilerden olmuştur.54 Tüm bu
farklılıklara rağmen, İsrail’le ilişkilerinin
önemli ölçüde geliştiği durumda
dahi Hindistan İran’la ilişkilerinden
vazgeçmemiş, her iki ülkeyle iyi ilişkilere
sahip olan az sayıda ülkeden biri olmuştur.
Bu durum üç ülkenin de benimsediği
faydacı bir yaklaşıma bağlanabilir.
Örneğin, her ne kadar Hindistan, Çin’in
Kuşak ve Yol Girişimi’ne (BRI) ihtilaflı
Keşmir bölgesine tecavüz niteliğinde
olduğu gerekçesiyle karşı çıksa da İsrail
bu projeyi desteklemiştir.55 Benzer olarak
İran, ABD’nin uyguladığı yaptırımlardan
sonra bile önemli bir petrol alıcısı
olmaya devam eden Hindistan ile
ilişkilerini, Hindistan’ın İsrail ile kurduğu
ilişkilere dayandırmayı pek uygulanabilir
görmemiştir.
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Ayrıca bu sebepler Hindistan’ın Suudi
Arabistan ile ilişkilerini bağımsız bir
şekilde yürütmesini de sağlamıştır.
Ayetullah Humeyni’nin KİK ülkelerinde
devrim çağrısı yapmasıyla birlikte Suudiİran ilişkileri 1979 devriminden itibaren
olumsuz bir seyir izlemiştir.56 Ayrıca,
İran’ın Yemen’deki Husi isyancılara silah
ve danışmanlık desteği vermesi İran’ı,
Yemen’deki hükümeti destekleyen Suudi
Arabistan ve BAE ile karşıt konumlara
düşürmüştür.
Fakat Suudi Arabistan, Hindistanİran ilişkisini görmezden gelmeyi ve
Hindistan’a karşı olumlu bir yaklaşım
takınmayı
seçmiştir.
Bu
durum,
Suudi Arabistan’ın Hindistan’ın ticari
anlaşmalarına karşı şüpheli bakışlarına
rağmen gerçekleşmiştir. Bu anlaşmalardan
biri, Suudi Arabistan’ın, İran’ın ABD
yaptırımlarını
aşmasına
yardımcı
olacağını düşündüğü Çabahar Limanı’nın
Hindistan tarafından fonlanmasıdır.57 Bu
tolerans büyük ölçüde, Suudi Arabistan’da
büyük bir Hint nüfusun yaşaması
ve Hindistan hükümetinin Körfez
bölgesindeki diplomatik ağırlığından
kaynaklanmaktadır.
Suudi Arabistan’ın bu toleransında,
Hindistan’ın 2017 yılının ortalarında
başlayan KİK krizindeki tavrının da
etkisi bulunmaktadır. Suudi Arabistan,
BAE, Bahreyn ve Mısır’ın Katar’ı boykot
etmesiyle ortaya çıkan Katar krizi, kimi
analistler tarafından beklenen bir durum
olmuştur. Dört ülkenin Katar’a yönelttiği
temel eleştiri, Katar’ın İran ile ilişkileri
ve bu küçük ülkenin Arap Baharı’nda
hükümet karşıtı kimi ayaklanmaları
-özellikle de farklı ülkelerdeki İslamcı
aktörleri- desteklediği iddiasıdır. O
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dönemde, Suudi Arabistan’ın Katar’ı işgal
etme ihtimali gündeme gelmiş, Hindistan
Katar’da
yaşayan
yaklaşık
700.000
Hintlinin kurtarılması gerekeceğinden
endişe etmiş, ancak pratikte ise bu işgal
gerçekleşmemiştir.58 Ayrıca, Hindistan
Katar ile ilişkilerini o dönemden bu
yana geliştirmiştir. LPG ithalatını, terörle
mücadele konusunda iş birliğini ve hatta
kültürel ilişkilerini ilerletmiştir; öyle ki
Katar, 2019 Kültür Yılı’nda Hindistan’ı
“Resmi Ortak Ülke” ilan etmiştir.59
Hindistan’ın
bu
tarafsız
duruşu
başarabilmesinin iki sebebi bulunmaktadır.
İlk olarak KİK krizi diğer ülkelerin çoğuna
yansımamıştır. Gerçekten de KİK’in bir
üyesi olan Umman, krizin başlamasından
sonra Katar ile olan ticaretinde büyük bir
yükseliş sağlamıştır.60 Benzer olarak, ABD
hem Katar’a hem de Suudi Arabistan’a
silah satmaya devam etmiştir.61 Bu sebeple
Hindistan’ın bölgesel ve küresel aktörleri
takip ederek tarafsızlığını koruması oldukça
doğaldır. İkinci olarak, Hindistan’ın,
Katar’dan LNG ithal eden büyük bir alıcı
konumunda olması, Emirliğin Hindistan
ile olan dostluğunu tehlikeye atmamasına
neden olmuştur.
MENA
Bölgesi’nde
gerçekleşen
ve
Hindistan’ın müzakere sürecini başarılı
bir şekilde sürdürdüğü iki taraflı çatışma
ve gerilimlerden bir diğeri de İsrailFilistin sorunudur. Hindistan, İsrail’e
gerçekleştirilen çok sayıda ziyarete karşın,
ABD’nin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e
taşıma kararına karşı ret oyu vermiştir.62 Her
ne kadar bu duruş İsrailli kanun yapıcılar
arasında sıkıntı yaratsa da Başbakan
Benjamin Netanyahu tek bir oyun Hindistanİsrail ilişkilerini etkilemeyeceğini belirterek
ikili ilişkilerin gücünü göstermiştir.
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Hindistan’ın adımlarına yönelik bu
tepkilerin,
Hindistan’ın
bölgedeki
diğer sorunlarda benimsediği tarafsız
yaklaşımından kaynaklandığı görülebilir.
Ayrıca bu durum, artık daha az öneme sahip
olan Filistin sorununa yönelik genel bakış
açısına çok yakındır.63 Bu durum karşısında
Hindistan’ın herhangi bir tarafın yanında
güçlü bir duruş sergilemesi mantıklı
değildir.
Diğer Faktörler
Uluslararası Aktörler
MENA Bölgesi’nin jeostratejik önemi,
Hindistan dış politikasının da pek çok farklı
faktörden etkilenmesine neden olmuştur.
Hindistan, ABD ile mücadele etmek
durumunda kalmıştır. Soğuk Savaş ve
sonrasındaki dönemde, ABD’nin bölgedeki
menfaatleri, ABD’yi etkisini bölgedeki tüm
ülkelere yaymaya teşvik etmiştir. Fakat
Başkan Obama döneminden bu yana
ABD, tükenmişlik ve bölgedeki varlığını
azaltmaya yönelik sinyaller vermektedir.64
Başkan Trump’ın değişken tavırları ve hem
Suriye’deki Esad karşıtı isyancılardan65 hem
de İran anlaşmasından desteğini çekmesi66
de buna destek olmuştur. Hindistan’ın
kendini, MENA Bölgesi’nde barış sağlamaya
destek veren olası önemli bir güvenlik
aktörü olarak görmesinin temelinde bu
yatmaktadır.

Pakistan ise Hindistan’ın bölgedeki Arap
ülkeleriyle ilişkilerini olumsuz etkileyen bir
diğer ülke olmuştur. Fakat Hindistan, MENA
Bölgesi’ndeki birçok ülke ile kurduğu ittifaklar
sayesinde bu ülkelerin Pakistan ile ilişkilerini
koparmayı başarmış ve Arap ülkeleriyle iş
birliği için daha geniş bir alana kavuşmuştur
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Fakat bunu yapan tek aktör Hindistan
olmamıştır.
ABD’nin
bölgeden
çekilmesiyle oluşan güç boşluğundan
yararlanan ve diplomatik nüfuzunu
Ortadoğu’ya yerleştiren Rusya da bu
durumda olan bir diğer aktördür. Rusya,
Suriye konusunda barış görüşmeleri
gerçekleştirmekten, Yemen çatışmasını
uzlaştırmaya kadar varan çabalarıyla,
önemli bir karar verici olarak bölgedeki
konumunu
güçlendirmiştir.
Ayrıca,
Türkiye, İsrail ve Körfez ülkeleri gibi
ülkelerle yakınlığının artması Rusya’yı
bölgede güçlendirmiştir.67 Bu bağlamda
Hindistan’ın, Rusya ile iş birliği içerisinde
olmasının ve bölgede hangi harekâtların
ortak
olarak
gerçekleştirileceğine
odaklanmasının Hindistan’ın yararına
olacağı görünmektedir.
ABD’nin Ortadoğu’dan kademeli olarak
çekilişi, Çin’e de bölgeye adım atma
imkânı sağlamıştır.68 Zenginlik ve ticari
ilişki kurduğu ülkelerdeki insan hakları
ihlallerini önemsememesi ile Çin,
halihazırda sınır çatışmaları ve Pakistan
ile kurduğu ittifak sebebiyle strateji
zümreleri kendisine karşı temkinli olan
Hindistan’ın karşısına daha güçlü bir
rakip olarak çıkmıştır. Fakat Çin, MENA
çatışmalarının çoğunda Hindistan gibi
tarafsız kalarak bölgeye ilgisinin temel
olarak ekonomik çerçevede olduğunu
göstermiştir.
Pakistan ise Hindistan’ın bölgedeki Arap
ülkeleriyle ilişkilerini olumsuz etkileyen
bir diğer ülke olmuştur. Fakat Hindistan, MENA Bölgesi’ndeki birçok ülke ile
kurduğu ittifaklar sayesinde bu ülkelerin Pakistan ile ilişkilerini koparmayı
başarmış ve Arap ülkeleriyle iş birliği için
daha geniş bir alana kavuşmuştur. Bu
ülkelerin geçmişte Hindistan’a yönelik
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düşmanlıklarının Pakistan’ın başarısı sonucu oluştuğu düşünüldüğünde, bu durum
Hindistan’ın en kayda değer başarılarından
biridir.
Fakat Hindistan’ın MENA’daki ve özellikle
de Körfez ülkeleri nezdindeki gelecekteki
itibarının ancak Pakistan’ı terör eylemlerini
desteklediği
gerekçesiyle
tamamen
ötekileştirmeyi
başarması
halinde
sağlamlaşacağı söylenebilir. Suudi Veliaht
Prens Muhammed Bin Selman’ın Pakistan
ve Hindistan’a art arda gerçekleştirdiği
ziyaretler bu bağlamda değerlendirilebilir.
Hindistan’ın Pakistan’ı sorumlu tuttuğu
büyük bir terör saldırısının ardından
Hindistan’ı ziyaret eden Muhammed Bin
Selman, önemli askeri harekâtlarından
dolayı Pakistan’a karşı bir şey söylememiş
ve hatta onlara 20 milyarlık yatırım
sözü vermiştir.69 Dolayısıyla Pakistan,
Hindistan’ın MENA Bölgesi’nde gücünü
koruma çabasında zorlayıcı bir faktör
olmaya devam edecektir.
İç Politika ve Hindutva’nın Rolü
Hindistan’ın MENA Bölgesi’ndeki dış
politikasını etkileme yetisine sahip
bir diğer önemli faktör de aşırı Hindu
milliyetçiliğinin rolü olmuştur. Pek çok
muhalif, Hindistan yönetiminin güçlü sağ
yönelimini göz önünde bulundurarak dış
politika yapımında Hindu sağ kanadın
rolünü tartışmıştır. Gerçekten de yurtdışında kurulan “Ulusal Gönüllüler Birliği’nin
Dostları (RSS)” gibi gruplar, BJP hükümetine önemli destek sağlamıştır. Ayrıca bu
ideolojik seçmen grubu, Hindistan-Pakistan
ilişkilerindeki en küçük bir ılımlı gelişmeye
karşı seslerini yükseltmektedir.70 Bu durum
özellikle, Modi’nin 2015’te Pakistan’a ilk
ziyaretini yapması ve ardından Hint askeri
hedeflerine yönelik iki kanlı saldırının
düzenlenmesinden sonra gerçekleşmiştir.71
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Ayrıca Hindu sağ partiler, Körfez
ülkelerinin Hindistan’da cami ve medrese
yapımını
fonlamasını,
milyonlarca
Hindu’yu Müslüman yapma ve uluslarının
demografisini değiştirmeye yönelik bir
komplo olarak görmektedir. Bu 1980’den
bu yana gündemde olan bir eleştiridir.72
Bu düşünce, özellikle de Suudi hükümeti
ve şirketlerinin ülkedeki İran etkisini
azaltmak adına sağladığı fonların arttığını
gösteren WikiLeaks raporlarının ardından
savunulmaya devam etmektedir.73
Fakat tüm bu düşmanlığa rağmen BJP
hükümeti çok sayıda Arap ve Müslüman
ülke
ile
ilişkilerini
geliştirmiştir.
Bu gelişme, Hindistan Dış Politika
Kuruluşu’nun ideolojik farklılıklardansa
karşılıklı
ekonomik
menfaatlere
odaklanan, oldukça faydacı bir stratejik
düşünce süreci kurmasının bir işaretidir.
Pek çok muhalif, Hindistan yönetiminin
güçlü sağ yönelimini göz önünde
bulundurarak dış politika yapımında Hindu
sağ kanadın rolünü tartışmıştır. Gerçekten
de yurtdışında kurulan “Ulusal Gönüllüler
Birliği’nin Dostları (RSS)” gibi gruplar, BJP
hükümetine önemli destek sağlamıştır
Aynı şekilde, Hindutva, Hindistan’ın
İsrail ilişkilerini yönlendirmede, bu
ilişkinin sağladığı menfaatler kadar
etkili yönlendirmeye sahip olamamıştır.
Soğuk Savaş döneminde olduğunun
aksine içerideki Müslüman muhalefet
de bu ittifakı pek etkileyememiştir.
Gerçekten de 1992’de Hindistan’da İsrail
Konsolosluğunu açan, Hint kökenli
Müslümanlara taviz vermekle bilinen
Kongre hükümeti olmuştur. Ayrıca, bu
hamleden de önce Kongre hükümeti,
İndira Gandi döneminde Pakistan’la
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savaşmak için İsrail’den silah satın
almıştır. Dolayısıyla -Kongre ya da BJPherhangi bir halef hükümetin İsrail ile
kurulan bu ilişkileri devam ettirmesi
beklenmektedir. BJP’nin bu konudaki
katkısı, Kongre’nin üstü kapalı ilişki
yürütme yaklaşımının aksine İsrail ile
görünür bir yakınlık kurmak olmuştur.
Sonuç
Ticari ilişkiler, enerji güvenliği, MENA
Bölgesi’ndeki
çatışmalar,
savunma
anlaşmaları ve terörle mücadele,
artık Hindistan’ın bölgeye yönelik dış
politikasını belirleyen baskın itici güçler
olmuştur. Her ne kadar Hindistan, Arap
dünyasında gerçekleşen çeşitli krizlere
karşı tepki göstermediği ve sert duruş
sergilemediği için yoğun bir şekilde
eleştirilse de Hindistan’a bölgede- ihtilaflı
ülkeler nezdinde dahi- olumlu bir konum
sağlayan faktör tam olarak da ülkenin
bu temkinli yaklaşımı ve tepkisizliği
olmuştur.
Bu makale, Hindistan-MENA ilişkilerini
incelerken,
Hindistan’ın
stratejik
kitlesinin dış politikalarını, birçoğu birbiri
ile düşman olan Suudi Arabistan, İran,
BAE ve İsrail gibi bölgedeki karar vericilere
dayandırma eğilimini göstermiştir. Farklı
siyasi partilerin yönetimdeyken ülkenin
MENA konusundaki duruşunu önemli
ölçüde değiştirmemesi, devam eden
hükümetlerin aynı faydacı yaklaşımı
benimseyeceklerini
göstermektedir.
Bu yaklaşımdan uzaklaşmak yalnızca
Hindistan’ın çıkarlarını zedeleyecek
ve onu Ortadoğu ve Kuzey Afrika
Bölgesi’ndeki çatışmaların çıkmazına
sürükleyecektir.
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Ancak Hindistan’ın bölgedeki gücünün
kaynağı olan tarafsızlığın, aynı zamanda
Hindistan’ın MENA Bölgesi’nde büyük
bir güç olmasını engelleyen bir unsur
olduğunu belirtmek de önemlidir. Bölgede
karar verici rolünü üstlenmek isteyen bir
ülkenin, arabulucu olarak müdahil olması
gerekmektedir; bu da zaman zaman taraf
seçmeyi gerektirmektedir. Bir ülkenin MENA
Bölgesi’nde birkaç düşman kazanmadan
yükselmesi mümkün değildir. Dolayısıyla,
Hindistan’ın tarafsızlığı güçlenmesinin
önünde bir engel olacak ve ülkeyi gerçek
bir güçten ziyade zararsız bir müttefik
konumuna düşürecektir.
ABD’nin MENA Bölgesi’nde tükenişi, onun
yerini doldurmak isteyen ülkelere bunun
zor bir iş olduğunu ve önemli seviyede
yetenek ve güç gerektirdiğini göstermiştir.
Hindistan’ın güç arayışı; sağlam duruşlara,
askeri varlığına ve çatışma anında müdahale
ihtimaline dayanmalıdır. Fakat, MENA’daki
riskli tavrı göz önüne alındığında,
Hindistan’ın yakın gelecekte bölgede bir
süper güç olamayacağını belirtmek yerinde
olacaktır.
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