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KAPSAM
Uluslararası ilişkilerin mevcut evresi, gücün değişimine ilişkin gerçekleri yansıtmaktadır. Günümüzde
güç ve etki artık tek bir kurumun tekelinde bulunmamakta, devlet-dışı aktörler de dâhil olmak üzere
birçok uluslararası aktör arasında paylaşılmaktadır. Küresel eksenin ağırlıklı olarak Asya-Pasifik
bölgesine doğru kayması, küresel toplumun bu bölgeye giderek daha fazla yoğunlaşmasına yol
açmaktadır. Çin ve Hindistan gibi Asya ülkelerinin ekonomik gelişimi, askerî modernizasyonu,
muazzam küresel pazar potansiyeli, bağlantı sağlayabilme açısından coğrafi yakınlığı, altyapı
geliştirme ve küresel katılımı, küresel eksenin Asya-Pasifik bölgesine kaymasına neden olmuştur.
Hindistan ve Türkiye; Asya-Pasifik bölgesinin bütünleyici parçaları ve uluslararası ilişkilerde önemli
oyuncularıdır. İki ülke sadece Birleşmiş Milletlerde ve G20’nin aktif üyelerinden olmakla kalmayıp,
aynı zamanda küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlama ile terörizm, iklim değişikliği,
siber güvenlik vb. geleneksel olmayan tehditlerle mücadele konusunda ortak çıkarlara da sahiptir.
Özellikle, hem Hindistan hem de Türkiye kendi bölgelerinin önde gelen oyuncularındandır. Suriye
krizi, Brexit, Afganistan’ın güvenlik konusu, Orta Menzilli Nükleer Güç Anlaşması’ndan çekilme teklifi,
İran nükleer anlaşmasından çekilme gibi güncel bölgesel ve küresel jeopolitik konular, Hindistan ve
Türkiye dâhil genel olarak tüm uluslararası toplum için güvenlik tehditleri oluşturmaktadır.
Çok yönlü jeopolitik pozisyonlarının her iki ülkeye Asya-Pasifik bölgesine müdahil olma konusunda
oldukça önemli bir tesir gücü sağlaması nedeniyle, mevcut küresel bağlamda Hindistan ve Türkiye’nin
rolü, bakış açısı, yaklaşımı ve etkisinin anlaşılması çok önemlidir.
Her iki ülkenin de önemli uluslararası oyuncular arasına katılması, güncel dış politika davranışlarının
önemli bir boyutudur. Tüm önemli oyuncuları dengelemek amacıyla dış politika menfaatlerinin
çeşitlendirilmesi; Hindistan ve Türkiye dâhil pek çok ülke tarafından kabul edilen yeni kuraldır.
Aslında, Hindistan ve Türkiye’nin ikisi de, hem ABD hem de Rusya’nın önemli ortaklarıdır.

ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Güç Anlaşması’ndan çekilme teklifi ve Rusya üzerinde uygulanan tek
taraflı yaptırımlar gibi ABD ve Rusya arasında hâlihazırdaki gerilim ve gerginliklerin Hindistan ve
Türkiye gibi müttefik ülkelere tehditler oluşturduğu günümüz bağlamında, bu durum ikili
sözleşmeleri daha da yerinde bir tavır hâline getirmektedir. Avrupa çevresinde, Türkiye’nin; Brexit
konusunda ve bunun AB’de sürekli üyelik elde etme isteğine etkisi konusunda belirgin bir zorlukla
karşılaşması muhtemeldir.
Batı Asya; jeostratejik konumu, petrol kaynakları, su kaynakları, askerî yetenekleri, potansiyel enerji
transit rotaları, ticari ve ekonomik beklentileri nedeniyle pek çok uluslararası oyuncu için jeopolitik
bir değer ve rekabet kaynağı olagelmiştir. Suriye krizi; Rusya’nın Batı Asya dış politikasının yeniden
canlanması, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı, İran üzerinde yeni yaptırımların uygulanması ve diğer
gelişmeler nedeniyle Bölge’ye dair tartışma konusu olmaya devam etmektedir.
Kırılgan doğası ve güvenlik endişelerini dikkate alırsak, jeopolitik sonuçların yansımalarının Batı Asya
bölgesinden çok daha ötelere uzanması muhtemel olduğu için Bölge, uluslararası bir tamamlayıcı
parça hâlini almıştır. Bilahare, Hindistan ve Türkiye dâhil bölgesel ve dış aktörlerin Batı Asya’daki rolü,
menfaatleri ve etkisi değerlendirme yapmak için oldukça önemlidir.
Güney Asya’da Bölge’nin jeopolitiği, diplomaside ve Hindistan’ın komşularına karşı dış politika
yaklaşımını şekillendirmesinde önemli bir rol oynamıştır. Afganistan’daki gelişmeler, özellikle ABD’nin
2014’teki geri çekilmesinin ardından önemli oyuncuların stratejik hesaplamalarını belirlemelerinde
önemli bir unsur olmuştur. Afganistan’ın güvenliği ve istikrarı; Hindistan dâhil hem bölgesel hem de
bölge-dışı oyuncuların Bölge’deki politik, ekonomik ve güvenlik çıkarlarını koruma çabalarına bağlıdır.
İkili düzeyde, hem Hindistan hem de Türkiye tarihî bağlara sahiptir ve bu bağlar yakın zamanda her iki
ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleriyle güçlenmiştir. Hindistan - Türkiye ekonomik ve ticari işbirliği,
ikili ilişkilerin önemli bir alanını oluşturmuştur. “B2B” (şirketler arası) ve Hükümetler düzeyindeki pek
çok ikili anlaşma ve kurumsal mekanizmalar ekonomik ve ticari bağlar açısından odak noktası
olmuştur. İki ülke geleneksel kültürel örtüşmeyi paylaşmaktadır ve ikili işbirlikleri yıllar içinde
güçlenmiştir.
Enerji boyutu, iki ülke arasında diğer bir muhtemel işbirliği alanı olarak tanımlanmaktadır. BM ve G20
üyeleri olarak da iki ülkenin bu küresel platformlardaki menfaat ve endişeleri örtüşmektedir.
Türkiye’nin BRICS 2018 zirvesi gibi Batı-dışı organizasyonlarda yer alması, Hindistan dâhil bu
organizasyonların üye devletleri tarafından savunulan çok kutupluluk anlayışını güçlendirmiştir. Kültür
alışverişi ve yumuşak güç diplomasisi bu iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesinde önemli
bir araçtır.

TOPLANTI
Türkiye - Hindistan Yuvarlak Masa Toplantıları; Hindistan Dış İlişkiler Konseyi (ICWA) ve Türk Asya
Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından birlikte organize edilen yıllık periyotta dönüşümlü
bir etkinliktir.
Toplantıların ana amacı; Hindistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla çeşitli
potansiyel işbirliği alanlarını belirleme fırsatı sağlamaktır. Daha önce gerçekleştirilen iki toplantı,
Hindistan ve Türkiye’nin Batı Asya, Güney Asya ve Avrupa çevresindeki jeopolitik gelişmeleri anlaması
çabası dâhil ikili ilişkileri güçlendirme amacıyla ikili ilişkilerin kapsamı, beklentileri ve zorluklarına
değinen çeşitli konular üzerinde görüşmeler yürütme niyetini ortaya koymaktadır.
ICWA’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Türkiye - Hindistan Yuvarlak Masa Toplantısı - 3;
Hindistan - Türkiye ikili ilişkilerini gözden geçirmeyi; Batı Asya, Güney Asya ve Avrupa çevresinde
ortaya çıkan jeopolitik gelişmeler üzerinde derinlemesine değerlendirmelerde bulunmayı
amaçlamaktadır. Toplantı, küresel ve bölgesel düzeydeki güncel gelişmeleri de tartışmaya açacaktır.
Toplantı ayrıca Hindistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri güçlendiren önemli alanlar olarak enerji
güvenliği, ticaret, ekonomik ilişkiler ve yumuşak güç diplomasisi gibi potansiyel bölgesel işbirliği
alanlarını tanımlamayı, formüle etmeyi, küresel istikrar ve güvenliği tesis etmeyi hedeflemektedir.
Bu bağlamda, “Güncel Jeopolitik Bağlamda Hindistan - Türkiye İlişkileri: Kapsam ve Zorluklar”
başlıklı Türkiye - Hindistan Yuvarlak Masa Toplantısı - 3, aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir:

1. OTURUM
“Güncel Küresel Jeopolitik Bağlam: Hindistan ve Türkiye’nin Yaklaşımı ve Bakış Açısı”
Bu oturum, küresel eksenin giderek daha fazla Asya-Pasifik bölgesine kayışını müzakere etmeyi
amaçlamaktadır. Bu çerçevede, bu oturum uluslararası oyuncuların kendi dış politika menfaatlerini
güncel küresel bağlamda destekleme hususundaki rollerini anlamaya yoğunlaşacaktır. Büyük
devletlerle ortaklık bağlamında dış politika menfaatlerinin çeşitliliği ile Hindistan ve Türkiye’nin
yaklaşımları ve bakış açıları müzakere edilecektir. ABD’nin Orta Menzilli Nükleer Güç Anlaşmasından
çekilme teklifi ve Rusya üzerinde tek taraflı yaptırımların uygulanması gibi, ABD ve Rusya arasındaki
var olan husumet ve gerginlikler ile Brexit’in görünür etkisi gibi dış ilişkilerdeki gelişmeler Hindistan
ve Türkiye gibi ülkeler için daha büyük zorluklar oluşturmaktadır. Günümüzün küresel bağlamında
politika, ekonomi ve güvenlik alanlarına yoğunlaşan ŞİÖ (Şangay İşbirliği Örgütü), AB ve BRICS gibi
çok uluslu organizasyonların ortaya çıkışı ve bunların rolleri bu oturumun yoğunlaştığı diğer bir
alandır.

2. OTURUM
“Batı Asya ve Güney Asya Jeopolitikasındaki Bölgesel ve Yabancı Aktörlerin Rolü ve Katılımı”
Batı Asya bölgesi, çeşitli uluslararası oyuncular için jeopolitik bir değer ve rekabet kaynağı
olagelmiştir. Suriye krizi, Rusya’nın Batı Asya dış politikasının yeniden canlanması, ABD’nin Suriye’den
çekilme kararı, İran üzerinde yeni yaptırımların uygulanması ve diğer gelişmeler nedeniyle Bölge
tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Akabinde, bölgesel oyuncuların ve diğer dış aktörlerin
Batı Asya’daki rolü, menfaatleri ve etkisi değerlendirme için oldukça önemli hâle gelmektedir. Diğer
taraftan Güney Asya bölgesi, bölgesel ve dış aktörlerin dış politika menfaatlerine ilişkin önlemler
almasında önemli bir rol oynamıştır. Afganistan’daki gelişmeler, özellikle ABD’nin 2014 yılındaki geri
çekilmesinin ardından önemli oyuncuların stratejik hesaplamalarını belirlemelerinde önemli bir
unsur olmuştur. Bu nedenle bu oturumun odak noktası, Hindistan ve Türkiye dâhil bölgesel ve dış
aktörlerin Batı Asya ve Güney Asya jeopolitikasındaki rolünü ve katılımını anlamak olacaktır.

3. OTURUM
“Hindistan - Türkiye İkili İlişkileri: İşbirliği Gündemi”
Hindistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek için, bu oturum iki ülke arasındaki
potansiyel işbirliği alanlarının tespitine yoğunlaşmayı amaçlamaktadır. Politik düzeyde, hem Hindistan
hem de Türkiye tarihî bağlara sahiptir ve bu bağlar yakın zamanda her iki ülke liderlerinin karşılıklı
ziyaretleriyle güçlenmiştir. Ekonomik işbirliği alanında, Hindistan - Türkiye ekonomik ve ticari işbirliği
ikili ilişkilerin önemli bir alanını oluşturmuştur. “B2B” (şirketler arası) ve hükümet düzeyindeki pek
çok ikili anlaşma ve kurumsal mekanizmalar ekonomik ve ticari bağlar açısından odak noktası
olmuştur. Enerji boyutu; Hindistan ve Türkiye arasında diğer bir muhtemel işbirliği alanı olarak
tanımlanmaktadır. Hem Hindistan hem de Türkiye terörle mücadelenin yanı sıra bu oturumda
tartışmaya açılacak olan iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi diğer geleneksel olmayan tehditlerle
mücadele hususunda aynı menfaatlere sahiptir. Bu oturum ayrıca yumuşak güç diplomasisi ile
Hindistan ve Türkiye arasındaki geleneksel kültürel örtüşme konusunu da inceleyecektir.

ANA TEMA
Güncel Jeopolitik Bağlamda Hindistan - Türkiye İlişkileri: Kapsam ve Zorluklar

ALT TEMALAR
Güncel Küresel Jeopolitik Bağlam: Hindistan ve Türkiye’nin Yaklaşımı ve Bakış Açısı
Batı Asya ve Güney Asya Jeopolitikasındaki Bölgesel ve Yabancı Aktörlerin Rolü ve Katılımı
Hindistan - Türkiye İkili İlişkileri: İşbirliği Gündemi

