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 Giriş 

 Güncel söylemlerde en çok duyulan konu artık eski düzenin yerini yeni düzene 

bırakmaya başladığı ve küresel sistemin yerini yenisinin almaya başladığıdır. Uluslararası 

arenada ilişkilerin neredeyse karmakarışık bir hâl aldığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bir yanda anlaşma ve işbirlikleri yapılırken diğer taraftan da tarafların birbirine karşı 

faaliyetler düzenledikleri görülmektedir.  

Genel anlamda ABD’nin eski gücünü kaybetmeye başladığı ve yeni küresel, 

başka bir tabirle merkezî, güç dengelerinin belirdiği günümüz dünyasında aslında en çok 

dikkat çeken hususlardan biri de ABD - Hindistan ilişkilerinin nasıl şekillendiği ve ne 

yöne doğru evrileceği tartışmalarıdır. 

Bu çalışmada da amaç, bu tartışmaları gözler önüne sererken, konuya dair yapılan 

yorumlar üzerinden, bu ikilinin ilişkisine dair söylemlerin gerçekliğinin düşünülmesine 

yardımcı olmaktır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Soğuk Savaş öncesinden güncel 

duruma dair ABD ve Hindistan ilişkileri incelendikten sonra, bu ikilinin ilişkisine dair 

önemli akademisyen ve düşünürlerin farklı bakış açıları ele alınacaktır. Sonuç kısmında 

ise genel bir analiz ve değerlendirme yapılacaktır. Çalışmanın asıl konusu, bu iki ülkenin 

ilişkine dair argümanları aynı yerde görüp gerçekçi bir kanıya ulaşabilmektir. 

Soğuk Savaş öncesinden Günümüze ABD - Hindistan İlişkileri 

Hindistan, sahip olduğu popülasyonuyla dünyanın ikinci büyük pazarına sahip, 

demokratik parlamenter sistemle idare edilen ve İngiliz hukuk sisteminin hakim olduğu 

bir cumhuriyet olmasına rağmen, aynı ideolojik altyapı ve yönetim sistemine sahip Batı 

ve özellikle ABD ile ilişkileri belli bir düzeyin ötesine geçememiş, hattâ 1945 sonrası 

Hindistan pek çok açıdan dönemin süper güçlerinden biri olan Birleşik Devletler için 
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rahatsız edici, Sovyet Rusya ve ABD arasındaki gerçek bağlantısız güçlerden biri 

olmuştur.
1
  

Soğuk Savaş döneminin ilk yıllarında, 1955’te Endonezya’da kurulan 

“Bağlantısızlık Hareketi” oluşumunun açılış konuşmasında, dönemin Çin başbakanı 

gelişmekte olan ülkelerinin çoğunun ABD ve SSCB arasındaki bu soğuk savaşa taraf 

olmayacaklarını bildirmiştir. ABD ise Hindistan'ın da bu tarafsızlık politkasına dahil olup 

kendine destek vermemesi karşısında hoşnutsuzluğunu belli etmiştir. Bu durum ise 

Hindistan’ın Sovyet Rusya’sına yaklaşmasına yol açmıştır. Tarafsızlık politikası gereği 

hiçbir bloğa yakınlık göstermese de Sovyetler ile ilişkisi, silah ticareti, “Barter”
2
 ticaret 

anlaşması ile baya gelişmiştir. Dönemin Hint başbakanı Nehru, dış politikası gereği ABD 

ve Sovyetler Birliği arasındaki nükleer silah yarışa tepki göstermiştir. Nehru’nun, bu iki 

dünya devine yaptığı silahsızlanma çağrıları itibar görmemiş, ki bunun üzerine 

silahlanmanın kaçınılmaz olduğunu anlayan Nehru, nükleer programın gerçekleştirilmesi 

için çalışmalara başlanması için gerekli yönergeyi vermiştir.
3
  

Nehru, bir yandan da üçüncü dünya ülkelerinin, başta ABD ile ilişkiler 

konusunda tek ses olmaları gerektiği inancını taşırken, ABD‘nin kapitalizminden ve aşırı 

maddiyatçılığından hoşnut olmadığını da dile getirmiştir. Buna karşılık ABD de, 

kendinden bu kadar gıda yardımı almış olan Hindistan’ın, bu tepkilerine sıcak 

bakmamıştır. Kissinger’ın “Hindistan tehlikeli bir mahallede yaşıyor” söylemleri aslında, 

Hindistan’ın Çin ve Pakistan’ın yakın ilişkiler geliştirmelerine tepki olarak nükleer silah 

çalışmalarına başlaması durumunun tahlili olarak algılanabilir. O dönem ABD, 

Hindistan’ın bu tutumunu eleştirse de, bölgede uyguladığı politikalar bu durumun 

tetikçisi olmuştur. 1968’de, ABD, SSCB, İngiltere, Fransa ve Çin’in Nükleer Silah 

Çoğalmasının Engellenmesi Anlaşması’nı imzalamasıyla dünyanın tek resmî nükleer 

gücü mertebesine ulaşmaları, Hindistan’ı rahatsız etmiştir. Bunun üzerine antlaşmayı 

imzalamayan Hindistan, nükleer teknolojileri geliştirme çalışmalarına hız vermiştir.
4
 

Soğuk Savaş döneminde ABD ve Hindistan arasındaki, farklı ideolojik 

yaklaşımlar ve bunun getirdiği sorunlu ilişkiler, SSCB’nin çöküşü ile yön değiştirmiştir. 
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1998’de Hindistan’ın nükleer denemeler ve füze testleri
5
 gerçekleştirmesiyle ilişkilerin 

yeniden bozulmasına rağmen, 11 Eylül sonrası, yükselen Çin faktörü, terörizm, petrol 

diplomasisi ve diğer iki önemli faktör olan İsrail ve İran dolayısıyla ilişkiler tekrar 

gelişmeye başlamış, Hindistan ABD’nin küresel jeopolitik stratejisinde merkezî bir 

konuma gelmiştir.
6
 

11 Eylül sonrası Hindistan ile savunma işbirliği sürdürülmeye devam edilmiş ve 

üstelik 2002 Milli Güvenlik Strateji Belgesi’nde Hindistan’ın geleceğin küresel bir gücü 

olacağı açıklanmıştır. Daha sonra, ikili ilişkilerde öne çıkan 2004 SOAA (Stratejik 

Ortaklıkta Atılacak Adımlar) açıklaması, 2005’te savunma işbirliğini güçlendirmeyi 

amaçlayan on yıllık anlaşma, ABD Başkanı George W. Bush’un 1-4 Mart 2006’teki 

Güney Asya ziyareti, ABD’nin Hindistan’a olan bakış açısının ne kadar değiştiğinin 

kanıtları niteliğindedir. 

Bu gelişmeleri tâkiben, 2008 yılında imzalanan sivil nükleer antlaşmayla hem 

ikili arasındaki ilişki boyutu kademe atlarken, Hindistan’ın nükleer izolasyonu da son 

bulmuş olmaktadır.
7
 Güncel duruma gelindiğinde ise, bu yılki Hindistan Cumhuriyet 

Günü kutlamalarına Obama’da katılmış, ABD’den alınan silahların gösteri töreninde ilk 

bulunan ilk Amerikan başkanı olmuştur. Bundan altı yıl öncesine kadar nükleer teknoloji 

paylaşımı konusunda amborgonun ugulandığı Hindistan’a, bu törenin hemen önceki gün 

bu ambargoların kalkmasıyla ve Obama’nın teşrifi, bu iki ülke ilişkilerinin son dönemde 

daha da genişleyeceğinin kanıtı olarak yorumlanmıştır.
8
 

Her ne kadar başta belirtildiği gibi ABD, Hindistan’ın nükleer bir güç olduktan 

sonra artık onu gözardı edemeyeceğini anlayıp, yükselen Çin’e karşı bir denge unsuru, 

terörizme karşı işbirliği, petrol diplomasisi ve diğer iki önemli faktör olan İsrail ve İran 

gibi konular sebebiyle Hindistan ile aralarındaki ilişkiyi, olağan pürüzlere rağmen, 

sürdürmeye devam etmektedir. Mevcut Hindistan - ABD ilişkilerine bakıldığında;
9
 

                                                           
5
 Mayıs 1998’de Hindistan’ın  gerçekleştirdiği nükleer denemeler, tüm dünya ve özellikle ABD’de şaşkınlıkla 

karşılanmış, Başkan Clinton bu durumdan rahatsızlığını açık bir şekilde dile getirmiştir. Fakat buradaki önemli olan nokta, 

Hindistan Hükümeti’nin talebiyle Jaswant Singh - Strobe Talbot  üst düzey görüşmelerinin başlatılmasıdır. Bu denemelerden 

sonra, ABD Hindistan’ın nükleer silahlara sahip olmasından ötürü, kendi politikasında Hindistan’ın yerini tekrar düşünmeye 

ve şekillendirmeye başlamıştır.  
6
 Tolga Barış Kılıçkap, a.g.e., s: 157 

7
 Evan A. Feigenbaum, “Hindistan’ın Yükselişi, Amerika’nın Çıkarı ABD-Hindistan Ortaklığının Geleceği”, 2010, 

GİRGRF, http://www.gif.org.tr (Erişim Tarihi: 23.08.2015) 
8
 Nurhan Kömeç, “Obama, ABD-Hindistan işbirliğini derinleştiriyor”, 27 Ocak 2015, http://www.zaman.com.tr, 

(Erişim Tarihi: 20. 08. 2015) 
9
  Bharani Mishra, “ Hindistan - ABD İlişkileri: Bir Paradigma Değişikliği”, (edt.) Yılmaz Tezkan , Hindistan : 

Asya’nın Yeni Gücü, İstanbul, Ülke Yayınları, 2007, s:81 

http://www.gif.org.tr/
http://www.zaman.com.tr/


 Kendilerini soğuk Savaş konjonktüründen kurtarmış bu iki ülke şimdilik 

“ne düşman, ne de dost” çizgisinden sıyrılmışlardır. 

 Hindistan, demokratik politik sistemi, finans piyasalarının büyüylüğü ve 

şeffaflığı, büyüme modelinin Çin’e göre sağlıklı ve hızlı olması, Çin’e 

göre daha zararsız tehlikelerle uğraşmak zorunda kalma ihtimali, insan 

merkezli kapitalist büyümesini başarıyla tamamlaması, geçen çeyrek 

yüzyılda GSMH’sını ikiye katlayarak hayat standartlarını yükseltmesi, 

İngiliz temelli hukuk sistemi, İngilizce konuşan geniş bir orta sınıfa  

sahip olması, canlı borsası, dünyayla rekabet eden enformasyon 

teknolojisi, demografik yapısı, pazar ve piyasa konusunda elit bir 

konsensüse sahip olması, fizikî alt yapısını geliştirmesi
10

 gibi daha bir 

çok konuda kendini geliştirmesiyle başta dünyaya, özellikle ABD’ye 

küresel güç olacağını anlatabilmiştir. 

 Güncel durumdaki yükselen konumu ve bölgesindeki ağırlığı ele 

alındığında ABD’ye verebileceği çok şey olduğu konusunda ikna edici 

olmuştur. 

 Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, ticaret, terörizm, enerji 

güvenliği, demokrasinin güçlendirilmesi gibi pek çok hususta, ABD’nin 

Hindistan ile ilgili diplomasi hedeflerinde bir öncelik kazanmıştır.  

 Tüm bu gelişmelere rağmen, bu iki ülke ilişkilerinin kesin bir şekil aldığı 

söylenemez fakat, aralarındaki yüksek teknoloji işbirliği, Hint kökenli 

ABD vatandaşları
11

 ve jeostratejik faktörler
12

 bu ilişkiye uzun süre 

katkıda bulunacak potansiyel parametrelerdir. 

ABD - Hindistan İlişkilerinin Getirdiği Konjonktür ve Olağan 

Yorumlamalar 

1989 - 1992 yılları arası, Soğuk Savaş’ın sona ermesi, Berlin Duvarı’nın 

yıkılması, Almanya’nın yeniden birleşmesi, Doğu Avrupa ülkelerinin yeniden birleşmesi 

ve demokrasiye geçişleri, Sovyetler Birliği’ni dağılması, süper güç ABD’nin Japonya ve 
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AB rekabetine mağruz kalması, Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun AB’yi kurması, Asya - 

Pasifik ülkelerinin büyük ekonomik gelişmelere imza atması gibi birçok değişim sonrası 

Hindistan’ın dış ilişkilerindeki dengeler tamamen değişmiş
13

, Bağlantısızlık politikasını 

terketmeye başlamış ve ABD ile pürüzlü ilişkileri de şekil değiştirmeye başlamıştır. 

Hindistan’ın 1990’larda yaptığı reformlar, gelecek yıllarda hem kendi siyasi 

tercih ve yükselişini hem de ABD ile son zamanlardaki ilişkilerinde büyük bir değişim 

yaşaması ve bu ilişkinin ne şekilde ilerleyip, şekilleneceği konusuna açıklık getirecektir. 

Ama daha da önemli mevzu, Hindistan’ın, aksine pek ihtimal verilmese de, bu ülkenin 

büyüyüp büyümeyeceği ve diğer büyük dünya devletlerinin ekonomileriyle bütünleşip 

bütünleşemeyeceğidir. Ancak bunlar gerçekleştiğinde, Hindistan’ın uluslararası sahada 

kendini gösterip, küresel bir güç olarak sözünün geçeceği düşünülmektedir. 

Hâlâ Hindistan üzerinde gelişim ihtimalleri sürdürülürken ve bunun en çok ABD 

eli ile yapıldığı kanaati yaygınken, bu ilişkinin boyutu, nasıl şekilleneceği ve birbirini 

nasıl etkileceği gibi birçok konu tartışma unsuru olmaktadır. Bu ikili ilişkinin nereye 

doğru yol aldığını ve alacağını öngörebilmek adına farklı yorum ve görüşlere göz atmak 

faydalı olacaktır. 

Öncelikle, ABD ile Hindistan’ın bölgedeki stratejik hedeflerinin örtüştüğüne 

ilişkin değerlendirmeler
14

 ön planda durmaktadır. Bush döneminde ve Bush stratejisi 

olarak ortaya çıkan bu yakınlaşma, öncelikle ABD’nin, Hindistan’ın stratejik birliğinden 

çok onun çökme ihtimali, nükleer silahlanmasına yardım ederek onu ayakta tutma, daha 

sonra ise Avrasya stratejisi gereği yükselen Çin’e karşı bir denge güç oluşturma 

nedenleriyle gerçekleşmiştir. ABD’nin, Hindistan’ı süpergüç yapma politikasından 

vazgeçmemesi ve vazgeçmeyeceği düşüncesi daha ağırlıkta görünmektedir. 

Ünlü Amerikan stratejisyenlerinden Brzezinski, bunu Büyük Satranç Tahtası adlı 

eserinde net bir şekilde vurguladığı görülmektedir. Hindistan’ı Avrasya arenasında pasif 

bir oyuncu olarak değerlendirmiş, jeopolitik olarak ise Çin- Pakistan koalisyonuyla sınırlı 

kaldığını iddia etmiştir. Hatta açıkça ABD’nin Hindistan ile ilişkilerinin boyutunu 

genişletmesini ve daha direkt ikili bağların gerçekleştirilmesini dile getirmiştir. Tabi 

bunları söylerken dayandırdığı gerekçeler, üzerinde düşünülmesi gereken önemli 

unsurlardır: Sovyet Rusya yıkılana kadar olan yakınlıklarına itâfen artık, günümüz 

Rusya’sının, SSCB zamanındaki gibi ona verdiği desteği veremeyeceğini söylemiştir.
15
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Bugünkü Hindistan gerek iç gerek dış  politikasına bakıldığında ise Brzezinski haklı 

görünmektedir. ABD’nin  Hindistan’ı stratejik ortak  yada doğal müttefik
16

 olarak 

tanımlamasının nedenleri olarak da, Hindistan’ın Singapur’dan Çin’e kadar demokrasi 

karşıtı Asya değerlerinin, aslında sadece demokrasi karşıtı olduklarını, öte yandan 

demokrasisinin varlığını sürdürmesi, insan hakları ve demokrasinin saf Batı değerleri 

olmadığı tezine karşılık koca bir canlı örnek teşkil ettiğini savunmaktadır. Bu yüzden de 

Hindistan’ın başarısızlığı demek Batı’nın dolaylı yoldan da ABD’nin başarısızlığı 

olacağından, gayesine ulaşamamış bir Pakistan politikasından sonra, Hindistan ile 

kademeli olarak ilerleyen bir işbirliği daha cazip ve uygun görülmektedir. Asya 

sahnesinde daha fazla ilerleme kaydeden Çin’in jeopolitik önderliği ve Orta Asya’nın gün 

gittikçe artan önemi de dikkate alındığında, ABD’nin Hindistan’ı kendine bir ortak olarak 

seçmesi akılcı görülmektedir. Yalnız bu sebepler de değil, Hindistan’ın  Hint 

Okyanusu’ndaki nüfuzu, bunun getirdiği enerji güvenliği konusu, Hindistan’ın 

demokratik rejimindeki başarısının Çin’in ekonomik ilerlemeyle getirdiği politik baskıya 

bir tampon olacağı ve Çin’i demokratikleşmeye doğru götüreceği
17

 umutlarından dolayı, 

Brzezinski gibi birçok Amerikan yorumcuları da bu doğal müttefikliğin
18

 

sürdürülmesinden yanadırlar. 

Diğer taraftan, ABD ve Hindistan arasındaki bu antlaşmalar ve bu antlaşmaların 

getirdiği yakınlaşmaların, Amerikan hükümet yanlısı yorumcular tarafından ABD’nin, 

başta, hâlâ bir komünist güç olarak, büyüyen Çin’i çevreleme stratejisini gerçekleştirdiği 

yapılsa da, gerek Amerikan gerekse Hint bağımsız yorumcular, bu iki ülke ilişkisininden 

memnun gözükmemektedir. ABD’deki bağımsız yorumcular ise asıl çekinilmesi gereken 

gücün Hindistan olduğu kanaatindedirler. İmmanuel Wallerstein’in bu konudaki görüşleri 

kayda değer olmuştur: ABD ve Hindistan ilişkilerinin, bir ABD - Çin ilişkileri kadar iyi 

takip edilmemiş, ve en az onun kadar belirsiz ve karmaşık olarak nitelemektedir. 

Hindistan’ın, 1948’de bağımsızlığını kazanmasının ve normal seçimlerle bir hükümetin 

kurulmasının Birleşik Devletler tarafından başarı olarak yorumladığını, fakat Soğuk 

Savaş’ta Bağlantısızlık politikasını benimseyerek ABD’yi hoşnut etmediğini belirtmiştir. 
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He ne kadar ABD bunu bir ahlaksızlık olarak nitelendirse de o dönemde, Hindistan’ın 

buna aldırmadığına ve ciddi askeri alımlarını da Sovyet Rusya’sından aldığını 

söylemiştir. Daha sonra, Hnidistan’ın Sovyetler Birliği’ne yakın olduğu yorumu yapılmış, 

Nükleer Silahsızlanma Antlaşması’nı imzalamayan ülkelerin başında olması sebebiyle 

daha sonra ABD tarafından askeri yardımlar konusunda tehditlere konu olmasının 

ardından, ABD’nin aslında Hindistan yerine Pakistan ile müttefik olduğu hattâ, bu 

ilişkinin 11 Eylül’de daha da güçlendiğine değinmiştir. Hindistan ve ABD ilişkilerinin 

genelde Soğuk Savaş’ın, özelde Sovyetler Birliği’nin sona ermesiyle dönüşüm yaşadığı, 

artık Hindistan ile müttefikliğin daha uygun olduğu kanaatinin yerleştiğini 

açıklamaktadır.  

Wallerstein, bu iki ülke ilişkilerinin genel tarihî akışını ele aldıktan sonra, 

ABD’nin Hindistan ile yakınlaşmasından ne elde ettiğini sorgulamış ve buna verdiği 

cevap da dikkat çekici olmuştur. ABD’nin bu yakınlaşmadan sadece “ terörizme karşı 

acımasızca savaş” sözü aldığı, Hindistan’ın zaten bunu yaptığı için bunun bir öneminin 

olmadığını dile getirmiştir. Bu arada, Hindistan’ın ABD’nin tasvip etmediği şekilde İran 

ve Rusya ile işbirliği tesis ediyor ve hattâ, resmi de olsa Çin ile stratejik ittifaklar 

oluşturmakta olduğunu, Hint Okyanusu’na direk olarak müdahale etme, kontrol etme  

yeteneği bulunan Hindistan’ın 
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, ki bu ABD için büyük stratejik önem taşımaktadır, bu 

okyanus üzerinde en büyük askeri güç olmayı hedeflediği Seabird(Denizkuşu) Projesi’ni 

yürüttüğünü belirtmiştir. Bu durumun, Çinlileri rahatsız ettiği gibi ABD’yi de rahatsız 

etmesi gerektiğini savunmaktadır. Gerekçesi ise, Hint Okyanusu’ndaki en büyük askeri 

gücün ABD olduğudur. Bunun yanına, Hindistan’ın ŞİÖ’ye gözlemci üye olarak 

katılması, AEB’ye katılmak için yaptığı girişimler
20

 gibi gelişmeler de ABD bağımsız 

yorumcuları tarafından eleştirilmektedir.
21

 

Öte yandan, Hintli yorumculardan da ABD - Hindistan ilişkisine karşı çıkan bir 

çevrenin varlığı da söz konusudur. Hindistan’ın korkusu, Washington’un kendi iç işlerine 

müdahil etmesi ve yükselen Çin’e karşı kendilerinin bir denge unsuru olarak görüldükleri 

için desteklendiklerini ve aslında Hindistan’ın kullanıldığına dair endişe duyduklarını dile 

getirmektedirler. Düşünceler bu boyutta olunca, Hindistan’ın ABD’ye olan bakış açısı da 

değişmeye başlamaktadır. Bu fikri savunanlar, Hindistan için Amerika’nın küresel 

çıkarları söz konusu ve Güney Asya’ya dair politikaları bu global çıkarların dolaylı 

yansımaları olarak yorumlamaktadır. Bu durumda, Hindistan’ın hoşnutsuzluğu, ABD’nin 
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zaman zaman Pakistan, Çin tarafından kendisine karşı kullanılmasına izin vermesi ve 

ABD’nin Hindistan’ın gerek bölgesel gerek küresel politikalarına kayıtsız kalıp, kendi 

ülke büyüklüğüne göre bir strateji izlememesidir. Ayrıca Hindistan geriye dönüp 

baktığında, özellikle son elli yıl içinde, ABD’nin Pakistan’ı askeri açıdan desteklemesi, 

Çin’nin nükleer bilgilerini Pakistan’a sızdırması konusunda Amerikan hükümetinin sessiz 

kalması, Hindistan’ın nükleer faaliyetlerini engellemek istediği, Çin’in büyük bir güç 

olmasına yardım ettiğini unutmayan pek çok Hintli için, güncel ABD - Hindistan 

ilişkilerinin gerçek bir staratejik ortaklığa dönüşemeyeceğini düşünmektedir.  

Hindistan’ın ABD ile olan ilişkilerine bakış açısını görmek adına Güney Asya 

Analiz Grubu Stratejik İşler Danışmanı Dr. Subhash Kapila’nın sözleri kayda değerdir: 

“ABD ile stratejik ilişkiler, bize çok önemli kazanımlar sağlamamıştır. Ayrıca ilişkilerdeki 

bu yakınlaşma, Çin ve Rusya’nın bize şüpheyle yaklaşmasına neden olmuştur. İlişkileri 

belirleyen stratejik kazanımlardır. ABD, geçmişte Hindistan’ın Bağlantısızlar ile birlikte 

hareket etmesini hoş karşılamasa da Hindistan ona karşı hasmane bir tutum almamıştır. 

Hindistan’ın küresel güç denkleminde yükseldiğini gören ABD’nin Güneydoğu Asya 

stratejisi başarısızdır. 50 yıldır izlediği Pakistan odaklı politikası çökmüştür. Geçmişte 

Hindistan- ABD stratejik ortaklığı tam olarak gerçekleşseydi -ki stratejik sebeplerle 

gerçekleşmemiştir- dünya dengeleri değişebilirdi. Ama yine de iki ülke çok önemli 

anlaşmalar imzalamıştır. ABD, Hindistan’dan savunma ihaleleri almak istiyor ama yine 

de Hindistan’a karşı kimi çekinceleri, farklı bölgesel, küresel algıları var. Bize yardımcı 

oluyor ama stratejik güç olmamızı, etkinliğimizi daha geniş bir coğrafyaya yaymamızı 

istemiyor. ABD’de başkanlar iki ülke ilişkilerini geliştirmek isteseler bile kongre engel 

oluyor, BM’de daimi üye olmamıza muhalefet ediyor. ABD’nin 11 Eylül sonrası attığı 

adımlarda da, İran konusunda da görüşlerimiz farklı. Şu anda ikili ilişkiler bir düzlüğe 

çıktı. Hindistan, zamanın lehine işlediğini görüp, sabırlı olmalı, dış politikada stratejik 

işbirlikleri geliştirmek isterken, ABD ve diğer ülkelerle ilişkilerini zora sokmamalı. Ama 

ABD de, Hindistan’la işbirliği yapmak ve Asya’da varolmak istiyorsa, iki ülke 

ilişkilerinin soğumasına izin vermemeli.”
22

 

Görüldüğü üzere Hindistan, ABD’nin kendisini nasıl yorumladığını çok iyi tahlil 

etmiş durumda fakat bugünün süpergücü ile işbirliği hareketine karşı endişelerinin boyutu 

büyük ve temelsiz değildir. Bu işbirliği nedeniyle Hindistan’ın ödeyecek bir bedel 
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olduğunu düşünseler de bunun ne olacağını ya da ne  mahiyette olacağına dair bir yorum 

yapamamaktadırlar.  

ABD - Hindistan ilişkilerine olumlu ya da olumsuz birçok görüş ve analiz 

bulunsa da, Krishnaswamy Subrahmanyam’ın şu sözleri, Hindistan’ın, ABD’nin uzattığı 

bu eli ne şekilde yorumlaması gerektiğine dair önemli bir yol gösterici olarak 

algılanmalıdır: “Eğer biz ABD’nin uzun vadedeki zâfiyetini, Avrupa Birliği ve Çin’in 

kendisine meydan okumasını ve bundan dolayı Hindistan’ın  ortaklığı karşısında alacağı 

ödülü anlayabilirsek ABD’nin girişimine daha çok güven duyabilir ve planlarının 

gerisindeki tuzaklar hakkında daha az şüpheci olabiliriz.”
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Sonuç Yerine 

ABD - Hindistan ilişkileri Soğuk Savaş Dönemi’nden sonra tabir-i caizse bir U 

dönüşü yapmış ve ABD söylemleriyle srtatejik ortaklığa doğru yol almaya başlamıştır. 

Bu iki ülke ilişkilerinin, yukarıda da belirtildiği gibi gerek işbirlikleri gerek 

anlaşmazlıklarıyla birlikte, tam olarak net bir seyir üzerine şekillendiğinden 

bahsedilememektedir.Günümüz dünyasına dikkatle bakıldığında da, ilişkilerin tek bir 

nokta üzerinde gitmediği, giderek artan çok boyutlu iletişim ortamında da ABD, Çin, 

Hindistan gibi büyük ülkeler arasındaki ilişkinin de birçok seviyede gerçekleştiği, hâttâ 

bir yerde Amerikalı ve Hintli diplomatlar anlaşmalar üzerine kutlama yapılırken, diğer 

taraftan da ABD ticaret odalarının Hint bilişim şirketlerine karşı lobi faaliyetlerinde 

bulunduğu görülmektedir.  

Uluslararası arenanın artık alışmaya başladığı bu tablolar bir yana, Hindistan ile 

ABD ilişkilerinin ne dereceye kadar gideceği ve ne boyutlara ulaşacağı henüz netlik 

kazanamamıştır. Bu durumda, ABD ile Hindistan ilişkilerinin geleceğini gerek Amerikan 

hükümeti gerekse Hint hükümetinin yapacağı tercihler belirleyecektir. ABD bir yandan 

Hindistan’ın büyük bir güce dönüşmesi için, ki bu yolda kendi çıkarlarına gelecek zararı 

en aza indirgeme politikasıyla, elinden geleni yaparken ve kendiyle mevcut ortak çıkarlar 

adına beraber hareket etmesini isterken, Hindistan da, ABD’nin kendi menfaatlerine saygı 

duymasını istemektedir. Bu nedenle her iki ülke de aralarındaki mevcut yada gelecekte 

çıkabilecek pürüzleri çok dikkatli bir şekilde yürütmek durumundadırlar.  

Bu iki ülkenin karşılıklı ilişkilerini, değişen konjonktürle birlikte, her iki ülkenin 

de pusulasını başka yöne doğru çevirmesi sonucu ortaya çıkan analizler çeşitlilik arzetse 

de esas olan,  ABD ve Hindistan’ın ilişkileri konusundaki kilometre taşı, her iki ülkenin 
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dünyanın her yerinde, ortak kazanımlarını birbirini tamamlayabilecek politikalara ve 

bütünleştirici stratejilere dönüştürüp dönüştüremeyeceğidir. 


