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5. ASYA-PASİFİK GELİŞMELERİNİN   
ÇİN-HİNT GERİLİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ

5.1. Küresel Konjonktürün Çin-Hint İlişkileri Üzerine Etkisi

İki	ülkenin	kuruluşu	II.	Dünya	Savaşı	sonrasına	ve	küresel	kartla-
rın	yeniden	dağıtılmaya	başladığı	bir	döneme	denk	gelmiştir.	Küresel	
ağırlığını	 kaybeden	 İngiltere	Krallığı’nın	 yerine	 aday	olarak	 sahneye	
çıkan	ABD’nin	Batı	 liderliğini	üstlenerek	başat	küresel	aktör	olmaya	
çalıştığı	bu	dönem	 iki	ülkenin	 ilişkileri	üzerinde	etkili	olmuştur.	Kü-
resel	rekabetin	Güney	Asya	coğrafyasındaki	izdüşümü	Himalaya	tepe-
lerine	yansırken	iki	ülkenin	sınır	anlaşmazlığını	olumsuz	etkilemiştir.	
Bu	ortamda	1947	yılında	kurulan	ve	eski	İngiliz	döneminin	bütün	idarî	
mirasına	sahip	çıkan	Hindistan’ın	kurucu	eliti	ülkeyi	yaklaşık	iki	asırdır	
sömüren	İngiltere	Krallığı	dönemi	nedeniyle	Batı’yı	emperyalist	gör-
müş	ve	Batı	ülkelerine	karşı	mesafeli	durmuştur.	Çoğunluğu	Sosyalist	
bir	dünya	görüşü	taşıyan	Hindistan’ın	kurucu	eliti	Sovyet	Birliği’ne	de	
fazla	bir	yakınlık	hissetmemiştir.	Sosyalist	ideolijinin	taşıyıcısı	Sovyet	
Birliği’nin	 lideri	 Stalin’in	 politikaları	Hindistan	 liderlerinin	 bu	 ülke-
ye	karşı	temkinli	davranmasına	neden	olmuş	ve	Hindistan	Yönetimi’ni	
bağlantısızlık	politikasına	itmiştir.

ÇHC’nin	kuruluşu,	ABD’nin	Batı	liderliğini	üstlenerek,	Sovyetler	
Birliği’nin	temsil	ettiği	Komünist	Doğu’ya	karşı	hegemonya	mücade-
lesine	girdiği	bir	döneme	denk	gelmiştir.	Bu	dönemde	iç	savaştan	ba-
şarıyla	 çıkan	Mao’nun	yeni	 bir	 komünist	 ülkeyi	 hayata	geçirmesi	 de	
Güney	ve	Güneydoğu	Asya	coğrafyasının	değerini	artırmıştır.	Ülkede	
iktidarını	 sağlama	 aldıkça	 komşu	ülkelere	 yayılmaya	başlayan	ÇHC,	
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ABD	liderliğindeki	Batı’nın	Asya’da	ikinci	bir	tehdit	ile	yüzleşmesine	
yol	açmıştır.	ÇHC’nin	Tibet’i	işgal	etmesi	ve	Kore’ye	rejim	ihraç	etme-
ye	çalışması	Sovyet	Birliği’nin	yanında	ikinci	bir	komünist	tehdit	ola-
rak	algılanmasıyla	sonuçlanmıştır.	Bu	arada	patlayan	Kore	krizi	nede-
niyle	ÇHC	de	ABD	çevreleme	radarına	girmiş	ve	bu	kapsamda	Güney	
ve	Güneydoğu	Asya	küresel	konjonktürde	önem	kazanmıştır.	Özellikle	
Kore	 savaşı	 sonrası	 bu	 coğrafya	 küresel	 güç	mücadelesinde	 önemini	
artırırken,	küresel	gelişmeler	Çin-Hint	sınır	anlaşmazlığı	üzerinde	etkili	
olmuştur.

	Bu	tehdit	algılaması	sonrasında	ABD,	karasal	jeopolitik	teorilerin	
etkisiyle	bu	iki	komünist	ülkeyi	çevrelemeye	çalışırken	deniz	jeopoliti-
ğini	de	unutmamış	ve	Hint	Okyanusu	coğrafyasındaki	boğaz	ve	kanal-
ları	kontrol	altına	almaya	çalışmıştır.	Kenar	kuşakta	komünist	yayılma	
ihtimaline	karşı	bir	duvar	örmeyi	hedefleyen	ABD	bu	istikamette	Pa-
kistan’ı	yanına	çekmeyi	başarırken	Hindistan,	SSCB’yi	Kalpgâha	hap-
setme	politikasının	bir	parçası	olmayı	kabul	etmemiştir.	Bağlantıszlık	
hareketini	başlatan	Hindistan,	küresel	aktörlerle	ittifak	ilişkisine	içine	
girmemeyi	ve	bu	aktörler	arasında	denge	politikası	yürütmeyi	tercih	et-
miştir.	Bu	dönemde	Pakistan,	ÇHC	ile	“Azad	Keşmir”de	sınır	komşusu	
olması	nedeniyle	Çin-Hint	sınır	sorununun	üçüncü	tarafı	hâline	gelmiş-
tir.	Bundan	sonra	bu	üç	ülkenin	birbirleriyle	ilişkisi	küresel	aktörlerin	
mücadelesinde	önemli	bir	yere	oturmuştur.

Komünist	yayılmayı	engelleme	hedefinde	hayata	geçirilen	SEATO	
ve	CENTO	örgütlenmeleri	kısmen	başarılı	olsa	da	bu	iki	ülkenin	çev-
re	ülkelerdeki	etkinliğini	engelleyememiştir.	ABD	1954’de,	Pakistan,	
İngiltere,	Fransa,	Tayland,	Filipinler,	Avusturalya	ve	Yeni	Zelanda’nın	
dâhil	olduğu	SEATO	(South	East	Asia	Treaty	Organization-Güneydo-
ğu	Asya	Antlaşması	Örgütü)’yu	hayata	geçirmiştir.	ABD	müteakiben	
SSCB’yi	 çevreleme	 hedefi	 kapsamında	 1955’te	 İngiltere’nin	 Bağdat	
Paktı	(Türkiye,	İran,	Irak,	Pakistan	ve	İngiltere)’nı	kurmasını	da	des-
teklemiştir.	SSCB	de	Pakistan’ın	ABD	ile	yakınlaşmasına	tepki	veren	
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Hindistan’a	yardım	eli	uzatmış	ve	iki	ülke	arasında	köprüler	kurulmuş-
tur.	Hindistan,	SSCB’yi	ÇHC’ye	karşı	bir	denge	unsuru	olarak	da	gör-
müş	ve	ihtiyaç	duyduğunda	beklediği	desteği	almıştır.	ABD	ve	SSCB	
bölge	denkleminde	rol	çalma	yarışına	devam	ederlerken	dolaylı	olarak	
Çin-Hint	sınır	anlaşmazlığı	üzerinde	etkili	olmuşlardır.	

Hint	tarafı	inkâr	etse	de	daha	ÇHC	kurulmadan	ABD	ve	Hindistan	
Yönetimleri	iç	savaşta	Maocu	komünistlere	karşı	Milliyetçi	Çin	taraf-
tarlarını	desteklemiş	ve	Hint	hava	sahasını	kullanarak,	Tibet	üzerinden	
Milliyetçi	Çin	militanlarına	askerî	yardım	yapmışlardır.	ABD	ve	Hin-
distan,	ÇHC	Tibet’i	 işgale	başlayınca	yine	 işbirliği	yapmış	ve	Tibetli	
direnişçleri	desteklemiştir.	Hindistan	ile	ABD’nin	Çin	yayılmasını	en-
gellemekteki	amacı	ortaklaştıkça	iki	ülke	örtülü	olarak	işbirliğine	de-
vam	etmiştir.	Bu	işbirliğinde	ABD’nin	asıl	amacı	komünist	yayılmayı	
engellemek	olurken	Hindistan’ın	temel	motivasyonu	Tibet’in	Çin	kont-
rolüne	girmesini	engellemektir.	Zira	Tibet	Hindistan	için	jeopolitik	ola-
rak	hayati	önem	taşımanın	yanında	su	kaynaklarının	güvenliği	 içinde	
vazgeçilemez	değer	taşımaktadır.	Farklı	ideolojik	kaynaklardan	besle-
nen	ABD	ve	Hint	 yöneticilerinin	dünyaya	bakış	 açıları	 da	 çok	 farklı	
olduğu	için	iki	ülke	açık	olarak	işbirliği	yapamamış	ve	birbirlerine	karşı	
mesafeyi	korumayı	tercih	etmiştir.	ABD,	Hindistan’ın	Batı	ittifakı	için-
de	yer	almasını	çok	istemiş;	bunun	mümkün	olmadığını	gördüğünde	de	
Hindistan’ı	kaybetmemekten	yana	bir	politika	izlemiştir.	Hint	tarafı	ise	
ABD’ye	karşı	hep	kuşkulu	bir	yaklaşımın	içinde	olmuş	ve	“Batı Em-
peryalizminin Liderine”	güvenmemiştir.

Bu	arada	ÇHC	de	Hindistan’ın	Batı	ittifakına	kayma	ihtimalinden	
hep	 çekinmiş	 ve	 sınır	 sorununda	 fazla	 atak	 davranmamaya	 çalışmış-
tır.	ÇHC	yöneticileri,	 sınır	 sorununda	 saldırgan	bir	politika	 izlemele-
ri	 hâlinde	 Hindistan’da	 sağın	 güçlenmesinden	 ve	 Batı	 eğitimli	 Hint	
Yönetimi’nin	 fabrika	 ayarlarına	 dönerek	 Batı’ya	 meyil	 vermesinden	
hep	 çekinmişlerdir.	Usta	 satranç	 oyuncuları	 olan	Mao	ve	 ekibi	ABD	
ve	Hindistan’ın	Tibet’te	örtülü	işbirliğini	bilmesine	rağmen	bu	konuda	
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Hint	Yönetimi’ni	fazlaca	sıkıştırmamış	ve	bu	işbirliğini	hafif	darbelerle	
sarsmayı	 tercih	 etmiştir.	Çin	Yönetimi,	Hindistan	 ile	 sınır	 sorununda	
küresel	konjonktürü	göz	önünde	tutarak,	mevcut	duruma	göre	pozisyon	
almayı	ilke	edinmiştir.	Küresel	aktörleri	Hindistan	ile	aralarındaki	sı-
nır	sorununa	müdahil	edebilecek	adımlardan	kaçınan	ÇHC	yöneticileri,	
Hindistan’a	karşı	ekonomik,	demografik	ve	askerî	üstünlüklerini	siyasî	
sahada	kaybetmek	istememiş	ve	sabırlı	bir	politika	takip	etmiştir.	ÇHC	
Yönetimi	küresel	konjonktür	uygun	olduğu	zaman	da	Hindistan’ı	vur-
maktan	çekinmemiştir.	Nitekim	ÇHC,	ABD	ile	SSCB’nin	Küba	krizi	
nedeniyle	bir	çatışmanın	eşiğine	geldiği	konjonktürün	verdiği	fırsatı	da	
kullanarak	1962’de	Hindistan’a	saldırmış	ve	mağlup	etmiştir.	Küba	kri-
zi	çözüme	kavuştuktan	sonra	ABD	ve	SSCB’nin	eli	rahatlayınca	ÇHC	
savaşa	son	vererek	ateşkes	ilan	etmiştir.	

1962	ÇHC-Hindistan	Savaşı’nda	yaşadığı	hezimetten	sonra	ABD	
Hindistan’a	askerî	ve	ekonomik	yardım	yapmış	ve	aradaki	buzları	kıs-
men	de	olsa	eritmiştir.	ABD’nin	Hindistan’a	yardım	yapmasına	 tepki	
gösteren	ve	ÇHC’nin	Hindistan’ı	askerî	alanda	altetmesine	şahit	olan	
Pakistan	savaş	sonrasında	ÇHC’ye	“Azad	Keşmir”de	istediği	toprakları	
vermiştir.	Ortak	düşman	Hindistan’a	karşı	ÇHC’nin	üstünlüğü,	sınır	so-
runun	çözülmesi,	gelişen	olumlu	ilişkiler	ve	ÇHC’den	alınan	yardımlar	
ÇHC’yi	Pakistan’ın	en	güvenilir	dostu	hâline	getirmiştir.	SSCB,	1962	
Hint-Çin	Savaşında	Küba	sorununa	angaje	olmanın	riskleriyle	tarafsız	
kalmayı	tercih	etmiş,	1965	Hindistan-Pakistan	Savaşında	ise	ateşkesin	
sağlanması	ve	barışa	ulaşılmasında	önemli	katkı	vermiştir.	1965	savaşı	
sonrasında	kristalize	olan	Pakistan-ÇHC	 ittifakına	karşı	Hindistan	da	
SSCB	ile	olan	ilişkilerini	geliştirmiş,	bu	çerçevede	SSCB’nin	Hindistan	
ekonomisi	ve	savunma	sistemlerindeki	payı	artmıştır.	

ABD,	Pakistan’ın	aracılığı	ile	1971	yılında	ÇHC	ile	ilişki	kurmuş	
ve	 SSCB’yi	 yalnızlaştırma	 hedefi	 istikametinde	ÇHC	 ile	 ortak	 hare-
ket	etmiştir.	ABD,	ÇHC	ve	Pakistan	arasındaki	üçlü	işbirliği	karşısında	
Hindistan	da	SSCB	ile	işbirliğini	geliştirmeyi	tercih	etmiştir.	SSCB’nin	
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desteği	ile	1971	savaşında	Pakistan’ı	hezimete	uğratıp	Doğu	Pakistan’ı	
koparmayı	başaran	Hindistan	bundan	sonra	SSCB	ile	örtülü	ittifak	iliş-
kisi	başlatmıştır.	ABD	bu	savaşta	Pakistan’ı	desteklerken	Hint	Okyanu-
su’ndaki	Yedinci	Filosunu	Bengal	Körfezi’ne	göndererek	Hindistan’ın	
işgali	 genişletmesine	 dur	 demiştir.	ABD-Hindistan	 ilişkileri	 bu	 savaş	
sonrasında	kötüleşmiş	ve	ABD’nin	Pakistan’a	verdiği	destek	Hint	hal-
kının	hafızasına	yerleşmiştir.

SSCB’nin	1979’da	Afganistan’ı	işgali	ABD’nin	Orta	Doğu	ve	Gü-
ney	Asya’daki	hâkimiyetine	karşı	büyük	bir	 tehdit	oluşturmuştur.	Bu	
gelişme	karşısında	ABD	Pakistan	ile	işbirliği	yaparak	Afgan	direnişi-
ni	organize	etmiştir.	ABD	bu	dönemde	Afganistan	sahasında	 işbirliği	
yaptığı	Pakistan’a	uyguladığı	ambargoyu	kaldırarak	askerî	ve	ekono-
mik	 yardım	 yapmanın	 yanında	 nükleer	 programını	 geliştirmesini	 de	
görmezden	gelmiştir.	Hindistan	ise	SSCB’nin	Afganistan’a	müdahele-
sine	sessiz	kalmayı	tercih	etmiştir.	SSCB’nin	Afganistan’dan	atılması	
çerçevesindeki	ABD-Pakistan	 işbirliğine	ÇHC’nin	de	destek	vermesi	
Hindistan’ı	ÇHC	ile	 sınır	 sorunlarını	çözme	konusunda	adım	atmaya	
itmiştir.	 Bu	 dönemde	 ABD’nin	 Güney	 Asya	 politikasında	 Pakistan	
önemli	bir	müttefik	olmasına	rağmen	Hindistan	da	göz	ardı	edilmemiş	
ve	SSCB	ile	örtülü	ittifakı	tolore	edilmiştir.

SSCB’nin	1989	yılında	Afganistan’dan	çekilmesiyle	ABD’nin	Pa-
kistan’a	olan	ihtiyacı	azalmış,	müteakiben	SSCB’nin	dağılmasıyla	da	
Pakistan	ABD	nazarında	 değer	 kaybetmiştir.	Bundan	 sonra	ABD’nin	
Güney	Asya	politikasında	güvenlik	kaygıları	yerini	ekonomik	öncelik-
lere	bırakmıştır.	ABD	11	Eylül	2001	saldırılarına	kadar	bölgeye	küresel	
ekonomik	hedefleri	çerçevesinde	bakmış;	liberalleşme	programı	umut	
vaadeden	ve	ÇHC’yi	dengeleme	potansiyeli	bulunan	Hindistan	bu	is-
tikamette	öne	çıkmaya	başlamıştır.633	Dünya	dengelerinin	değişmesine	
paralel	olarak	Hindistan	da	ABD’ye	karşı	olumsuz	tavrını	değiştirmeye	

633 Lawrence	Sáez,	”U.S.	Policy	and	Energy	Security	in	South	Asia:	Economic	Prospects	and	
StrategicImplications”,	Asian	Survey,	Vol.	47,	No.	4	(July/August	2007),	pp.	657-678,	
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başlamıştır.	ÇHC’nin	yükselişe	geçerek	ABD	hegemonyasına	alternatif	
olabilecek	konuma	evirilmesi	de	ABD’nin	ÇHC’yi	dengeleme	potansi-
yeli	taşıyan	Hindistan’a	olan	ihtiyacını	artırmıştır.	Pakistan’ın	nükleer	
silah	ürettiğinin	ortaya	 çıkması	 da	ABD-Hindistan	 ilişkilerinin	geliş-
mesine	katkı	sağlamıştır.	

11	Eylül	2001	saldırıları	sonrasında	ABD’nin	tek	kutupluluğu	dik-
te	eden	politikalarına	karşı	RF	ile	ÇHC’nin	güç	birliğine	gitmesi	ABD	
için	Hindistan’ı	daha	değerli	hâle	getirmiştir.	ABD	Ocak	2004’de,	Hin-
distan	ile	stratejik	ortaklık	kuracağını	açıklamış	ve	devamında	iki	ülke	
uzay	ve	nükleer	enerji	alanında	işbirliği	anlaşmasını	17	Eylül	2004’de	
imzalamıştır.	Gelişen	 ilişkiler	uyuşmazlıklara	sahne	olsa	da	ABD’nin	
Hindistan’a	verdiği	önem	artarak	devam	etmiştir.	ABD,	Nükleer Silah-
ların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı	 (NPT)	 imzalamamasına	
rağmen	Hindistan	ile	28	Temmuz	2005’te	Nükleer	İşbirliği	Anlaşması	
imzalamıştır.	ÇHC’nin	ABD’nin	Pasifik	hegemonyasına	karşı	gelerek;	
Şanghay	İşbirliği	Örgütü	(ŞİÖ)’nü	kurması,	İnci	Dizisi	Stratejisi	baş-
latması	ve	müteakiben	bunu	Bir Kuşak Bir Yol	(Kuşak-Yol/ One	Belt	
One	Road-OBOR)	Projesi634	gibi	politikalarla	devam	ettirmesi	ise	Hint	
Okyanusu	Coğrafyası’nın	küresel	güç	mücadelesinin	önemli	bir	alanı	
hâline	gelmesine	neden	olmuştur.	ABD’nin	2000-2006	yılları	arasında	
Hindistan’a	 destek	 vererek	ÇHC’yi	 dengelemeye	 çalışması	ÇHC’nin	
Hindistan’a	bakışını	 olumsuzlaştırmış;	 bu	dönemde	yapılan	Çin-Hint	
sınır	görüşmelerinde	elde	edilen	kazanımlar	ÇHC’nin	Hindistan’a	karşı	
artan	güvensizliği	nedeniyle	boşa	gitmiştir.

Putin’in	iktidara	gelmesi	sonrasında	RF,	RF-ÇHC-Hindistan	işbir-
liği	önerisi	 ile	Hindistan’ın	kapısını	çalarken	Hindistan’ın	fosil	enerji	
açığını	 kapatma	 arayışına	 destek	 vermiştir.	 RF,	 Hazar	 doğal	 gaz	 re-
zervleri	ve	Sahalin	petrol	 sahasında	hisse	verdiği	Hindistan’ın	Hazar	
petrollerinin	çıkarılması-işletilmesinde	rol	almasına	katkı	sağlamış	ve	

634 Mukul	Sanwal,	”China’s	One-Road-One	Belt	Initiative:	A	New	Model	of	Global	Governance”,	
Institute	of	Defence	Studies	and	Analyses,	29	Eylül	2016,	çevrimiçi,	29	Eylül	2016	21	09
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Hindistan’ın	 BMGK	 daimi	 üyeliği	 politikasını	 desteklemiştir.	 ÇHC	
tehdidine	karşı	RF’nin	ÇHC’yi	dizginleyebilecek	potansiyelinin	olması	
Hindistan	için	önem	taşırken,	Rus	savunma	sanayi	Hindistan’ın	gele-
neksel	silah	teçhizat	kaynağı	olması	özelliğini	sürdürmüş	ve	iki	ülke-
nin	 ekonomik	 işbirliği	 de	 devam	 etmiştir.	RF,	Temmuz	 2005	Astana 
Zirvesi’nde	Hindistan’ın	ŞİO	üyeliği	yolunu	açmış,	ÇHC	de	Pakistan’ı	
sürece	ortak	ederek	dengelemeye	gitmiştir.	Aynı	yıl	ÇHC	ve	Hindistan,	
sınır	sorununu	aşma	kapsamında	yapılan	görüşmelerde	yeni	bir	muta-
bakata	varmıştır.

Küresel	konjonktür	katkısıyla	oluşan	Hindistan-SSCB	örtülü	itti-
fakı	SSCB	yıkılana	kadar	devam	etmiştir.	SSCB’nin	yıkılması	sonra-
sı	bölge	denklemleri	yeniden	kurulurken,	Hindistan	ve	ÇHC’nin	 ikili	
ilişkileri	geliştirme	maksadıyla	attığı	adımlar	çözüm	üretmekten	uzak	
kalmıştır.	Hindistan	ve	ÇHC’nin	karşılıklı	güvensizlik	algısı,	Pakistan	
ve	Hindistan’ın	karşılıklı	güvensizlik	algısı	 ile	birleşince	daha	da	bü-
yümüş;	20.	asrın	yükselen	iki	önemli	gücünün	bölgesel	ve	küresel	çı-
karlarının	çatışmasıyla	harmanlanmış	ve	rekabet	zeminine	oturmuştur.	
ABD’nin	küresel	hegemonyasına	rakip	olma	potansiyeli	ortaya	çıkan	
ÇHC’yi	dengeleme	hedefinde	ortaklaştığı	Hindistan’ı	destekleme	po-
litikası	da	 iki	yükselen	yıldızın	 rekabet	alanlarının	genişlemesine	ya-
ramıştır.	

Rekabet	sahası	sürekli	büyüyen	ÇHC	ve	Hindistan	bölgesel	ve	kü-
resel	örgütlerde	de	ciddi	bir	rekabet	yaşamıştır.	Hindistan,	nükleer	güç	
statüsündeki	gri	alandan	kurtularak	meşru	nükleer	güçler	kulübüne	dâ-
hil	olmayı	ve	bu	çerçevede,	Nükleer	Malzeme	Üreticileri	Grubu	(NSG)	
ile	Uluslararası	Atom	Enerjisi	Ajansı	(IAEA)	üyesi	olmayı	hedeflemiş,	
ancak	 ÇHC	 engeline	 çarpmıştır.635	 NSG	 üyeliği	 Hindistan’a	 BMGK	
daimi	üyeliği	hedefinde	zemin	kazandıracaktır;	zira	meşru	nükleer	ül-
kelerin	tamamı	BMGK	daimi	üyesidir.	Hindistan	BMGK	daimi	üyeliği	
hedefini	ısrarla	kovalamış	ve	bu	statünün	verdiği	küresel	imkânlardan	

635 Siddharth	Ramana,	China-Pakistan	Nuclear	Alliance	An	Analysis
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faydalanmak	 istemiştir.	 Hindistan’ın	 küresel	 örgütlerde	 rol	 alma	 he-
defleri	ABD	ve	RF	dâhil	olmak	üzere	birçok	dünya	ülkesi	 tarafından	
olumlu	karşılanırken	ÇHC	bu	hedeflerin	gerçekleşmesine	engel	olmuş-
tur.636	ÇHC	Hindistan’ın	BMGK	daimi	üyeliğine	karşı	çıktığı	gibi	di-
ğer	uluslararası	platformlarda	da	Hindistan’ın	güçlenmesine	yarayacak	
adımlara	set	çekmiştir.	

ÇHC	ile	Hindistan	rekabetindeki	önemli	başlıklardan	birisi	enerji	
güvenliği	konusu	olmuş;	ÇHC’nin	Hint	Okyanusu	coğrafyasında	etkin-
liğini	artırması	Hindistan’ı	tedirgin	etmiştir.	Fosil	enerji	kaynağı	konu-
sunda	dışa	bağımlı	bu	iki	devin	rekabeti,	Orta	Doğu,	Orta	Asya,	Afrika	
ve	 Hint	 Okyanusu	 coğrafyasında	 kıyasıya	 devam	 etmiştir.	 ÇHC,	 bu	
coğrafyalardan	ülkesine	enerji	kaynağı	akışının	güvenliği	sağlama	he-
defi	doğrultusunda	Güney	Çin	Denizi,	Andaman	Denizi,	Malakka	Bo-
ğazı,	Hürmüz	Boğazı	ve	Hint	Okyanusu’nda	donanma	bulundururken,	
bu	kapsamda	Kamboçya,	Sri	 lanka	ve	Pakistan	 limanlarından	 lojistik	
destek	sağlamıştır.	ÇHC’nin,	Pakistan,	Bangladeş	ve	Myanmar’daki	li-
manlardan	sonra	Sri	Lanka’nın	Kolombo	Limanı’nda	üslenme	imtiyazı	
alması	ve	devamında	Hambontonta	Limanı’nda	kullanım	hakkı	kazan-
ması	Hindistan’ı	tedirgin	etmiştir.	Bu	arada	ÇHC’nin,	Pakistan,	Nepal,	
Bangladeş,	Myanmar,	Sri	Lanka	ve	Maldiv	Adaları	üzerindeki	ekono-
mik	ve	askerî	etkinliğinin	artması	da	Hindistan’da	“çevrelenme	kaygı-
sı”	yaratmıştır.	Hindistan,	ÇHC’nin	bu	ülkelerdeki	etkinliğini	azaltmak	
için	adım	atmak	zorunda	kalmıştır.

ÇHC’nin	askerî	alanda	ilerleyerek	güçlü	bir	kimlik	kazanması	da	
ABD	ve	Hindistan’ı	rahatsız	etmiştir.	Hindistan	öncelikle	donanmasını	
uçak	gemileri	ve	nükleer	denizaltılar	ile	takviye	ederek	ÇHC	ile	rekabet	
edecek	güce	ulaşmaya	çalışmıştır.	Devamında	Hindistan,	savaş	uçağı,	
taarruz	helikopteri,	tank,	İHA-SİHA,	balistik	füze	ve	seyir	füzeleri,	Rus	
S-400	hava	savunma	sistemleri,	 elektronik	keşif	ve	 izleme	sistemleri	
gibi	 harp	 silah	 ve	 araçları	 ile	 ordusunu	 teçhiz	 ederek	 güçlendirmeye	
636 Subhash	 Kapila,	 “China’s	 India-Containment	 Policy	 Fully	 Manifested	 at	 NSG	 Seoul	

Meeting”,	South	Asia	Analyses	Group,	25	Haziran	2016,	erişim	25	Haziran	2016	2321
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çalışmıştır.	Hindistan	bu	harp	silah	ve	araçlarını	imkânlar	elverdiğince	
ülke	içinde	üretmeye,	kendi	üretemediklerini	de	başta	RF	olmak	üzere	
İsrail,	ABD	ve	Fransa	gibi	ülkelerden	temin	etmeye	çalışmıştır.	Hindis-
tan,	Pakistan’ın	Gwadar	Limanı’nda	üslenmesi	muhtemel	ÇHC	savaş	
gemilerine	tedbir	alma	kapsamında	Karnataka	Eyaleti’nde	Karwar	De-
niz	Üssü’nü	inşa	etmiştir.	

İki	büyük	gücün	rekabet	alanı,	iki	ülkenin	de	sürekli	büyüyen	nü-
fus	ve	ekonomilerinin	yeni	alanlara	ihtiyaç	duymasına	ve	küresel	geliş-
melere	paralel	olarak	sürekli	büyürken	sınır	anlaşmazlığındaki	çatlak-
ları	genişletmiştir.	ÇHC-RF	işbirliğinin	yarattığı	sinerjiyi	azaltmak	için	
çare	arayan	ABD,	Hindistan’ın	yanı	sıra	Japonya,	Kore	Cumhuriyeti,	
Avustralya	ve	Yeni	Zelanda	gibi	müttefiklerini	de	Asya-Pasifik	güç	mü-
cadelesine	dâhil	etmeye	çalışmıştır.	Bu	kapsamda	ÇHC	ortak	tehdidine	
karşı	 ittifak	 ilişkisi	 geliştiren	ABD,	 Hindistan	 ve	 Japonya,	Avustral-
ya’yı	da	yanlarına	çekmeyi	başarmış	ve	böylece	QUAD	yapılanmasının	
temeli	atılmıştır.	Bu	gelişmeler	sonrasında	ÇHC	ve	Hindistan	rekabeti,	
ABD’nin	ÇHC’yi	geriletme	hedefiyle	bütünleşerek	küresel	boyuta	ta-
şınmıştır.	ÇHC-Hindistan	rekabeti	artık	sadece	Hint	Okyanusu	coğraf-
yasında	değil	bütün	dünyada	hissedilirken,	 iki	ülke	arasında	yaşanan	
gerilimler	öncelikle	Himalayalar’da	çatlaklar	yaratmakta	ve	bu	fay	hat-
larında	yaşanan	sarsıntılar	Güney	Asya’yı	sallamaktadır.

Dünyanın	 koronavirüs	 ile	 mücadele	 ettiği	 2020	 yılının	 yazında	
ÇHC-Hindistan	 rekabetinin	 sınırdaki	 yansımaları	 Himalayalar’da	 sı-
cak	 rüzgârlar	 estirmiştir.	Dünya	koronavirüs	depreminin	 artçı	 şokları	
ile	sarsılırken	Asya-Pasifik’te	yaşanan	soğuk	savaşın	en	sıcak	cephesi	
Himalayalar’daki	 Çin-Hint	 sınır	 hattı	 olmuştur.	 Bu	 cephede	 yaşanan	
gelişmeler	pandemi	süreci	sonrasında	yaşanacak	hesaplaşmaların	ema-
relerini	de	göstermiştir.	Bu	noktada	iki	ülke	sınır	birlikleri	arasında	15	
Haziran	2020	gecesi	Ladak	Bölgesi’ndeki	Galwan	Vadisi’nde	yaşanan	
ve	onlarca	askerîn	ölümü	ile	sonuçlanan	çatışma,	iki	ülke	arasında	45	
yılda	varılan	mutabakat	sürecini	altüst	ettiği	gibi	geleceğe	yönelik	kay-
gıları	da	artırmıştır.
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15	Haziran	2020	gecesi	Çin	askerlerinin	organize	saldırısı	ile	baş-
layan	bu	çatışmanın	olduğu	gece	Kuzey	Kore’nin,	Güney	Kore	ile	ara-
larındaki	tampon	bölgede	yer	alan	ve	iki	ülke	müzakerelerin	yapıldığı	
binayı	havaya	uçurmasının	tesadüf	olması	mümkün	değildir.	Bu	geliş-
menin,	ABD’nin	2017’den	bu	yana	ilk	defa	üç	uçak	gemisini	aynı	anda	
bölgeye	kaydırması	(ikisini	Güney	Çin	Denizi’ne	yönlendirirken	birini	
de	her	an	Hint	karasularına	gönderilebileceğini	beyan	ederek	Kore	su-
larına	göndermesi)	ile	doğrudan	bağı	vardır.637	Yeni	soğuk	savaş	satran-
cında	ABD’nin	uçak	gemileri	ile	caydırıcılık	gösterisine	ÇHC	Himala-
yalar	ve	Kore’de	karşılık	vermiştir.	ÇHC,	“Kurt	Savaşçıları”	ile	Hima-
layalar’da	bir	hamle	yaparken	Kore’deki	vekili	Kuzey	Kore	aracılığıyla	
ABD’ye	resti	gördüğünün	mesajını	göndermiştir.	

Çin-Hint	sınır	çatışması	yine	küresel	konjonktür	ile	bağlantılı	ola-
rak	gelişmiştir.	Çatışma	sonrasında	yaşanan	soğutma	adımları	da	küre-
sel	gelişmelerle	paralel	bir	seyir	 izlemiştir.	Krizin	soğumasında	ABD	
başkanlık	seçimlerinin	sonucu	önemli	bir	role	sahip	olurken	Çin-Hint	
sınır	çatışması	sonrasında	yaşanan	gelişmeler	RF’nin	bölgeye	yönelik	
politikasını	 da	 belirleyici	 bir	 konuma	 getirmiştir.	 Galwan	Vadisi	 ça-
tışması	sonrasında,	RF’den	satın	aldığı	S-400	hava	savunma	füze	sis-
temlerinin	erken	teslimini	isteyen	Hindistan’ın	bu	teklifi	RF	tarafından	
kabul	edilmemiştir.	RF,	Hindistan’a	S-400	hava	savunma	füze	sistem-
lerini,	planlandığı	gibi	2021	yılı	sonunda	teslim	edeceğini	açıklamıştır.	
RF’nin	 bu	 açıklaması	 ve	 sonrasında	ÇHC’yi	 destekleyen	 politikaları	
ÇHC’nin	 elini	 güçlendirmiştir.	 Sınır	 krizi	 sürecinde	kadim	dostu	Pa-
kistan’ı	sahaya	süren	ÇHC’nin,	daha	sonra	Nepal,	Butan,	Myammar	ve	
Bangladeş’i	de	sahaya	çekmeye	çalıştığı	dikkat	çekmiştir.	

Pandemi	sürecini	başarıyla	yöneten	ve	RF’den	destek	alan	ÇHC,	
2020	yılında	sınır	krizinde	geri	adım	atmamıştır.	ABD	başkanlık	seçim-
lerini	 kazanan	 Joe	Biden’ın,	 eski	 yönetimin	ÇHC	politikasını	 devam	
637 Tara	Kartha	Jun	,“	Galwan	Valley	clash:	From	Taiwan	and	WHO	to	border	infrastructure	in	

Ladakh,	theories	abound	on	what	triggered	China	to	escalate	border	row”	”,	First	Post,	17	
Haziran	2020,erişim,	17	Haziran	2020	12	29
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ettireceğine	dair	mesajlar	vermesi	sonrasında,	Ocak	2021	ayından	iti-
baren	ÇHC	sınır	krizinde	ılımlı	bir	tutum	takınmış	ve	Şubat	2021	or-
talarında	taraflar	Galwan	Vadisi’nde	normalleşme	sağlamıştır.	Taraflar	
2020	krizinin	merkezindeki	Galwan	Vadisi’ndeki	birlikleri	çekse	de	bu-
ranın	doğusundaki	anlaşmazlıklar	çözülememiştir.	Bu	aylarda	Hindis-
tan	koronavirüs	mücadelesinde	yenik	düşmüş	ve	küresel	imajı	erezyona	
uğramıştır.	Bu	arada	görevi	devralan	ABD	Başkanı	Biden’ın	ÇHC	ve	
RF‘ye	aynı	anda	sert	sözlerle	yüklenmesi	iki	ülkeyi	kenetlendirmiştir.	
Bu	konjonktürde	kendisini	güçlü	hisseden	ÇHC	sınır	sorunundaki	ta-
vizsiz	politikasına	dönüş	yapmıştır.	ÇHC	karların	erimeye	başlamasıyla	
Himayalardaki	 sınır	 birliklerini	 takviye	 etmeye	 ve	 yeni	 ürettiği	 silah	
sistemlerini	sınır	birliklerinde	konuşlandırmaya	devam	etmiştir.	

5.2. İki Ülkenin Hint Okyanusu Coğrafyası’ndaki Rekabeti

İngiliz	 mirasının	 varisi	 Hindistan	 Hint	 Okyanusu	 Coğrafyası’nı	
arka	bahçesi	olarak	görmüş	ve	bu	mantıkla	İngiliz	Hindistanı’ndan	ba-
ğımsızlık	kazanan	küçük	devletlere	biraz	 tepeden	bakmıştır.	ÇHC	de	
Hindistan’ın	bu	tavrının	rahatsızlık	yarattığı	ülkelerle	iyi	ilişkiler	kur-
mayı	tercih	etmiştir.	Uzun	vadeli	program	yapma	ve	uygulama	becerisi-
ne	sahip	olan	bu	disiplinli	ülke,	zamanla	Hindistan’ın	arka	bahçesinde-
ki	küçük	devletleri	etki	altına	almayı	başarmıştır.	Hindistan	kendi	kom-
şusu	olan	bu	devletlerin	ÇHC	etki	alanına	girmesini	engelleyememiş,	
ÇHC	tarafından	çevrelendiğini	farkettiğinde	de	geç	kalmıştır.	ÇHC	ve	
Hindistan	Güney	Asya	başta	olmak	üzere	Hint	Okyanusu	Coğrafyası’n-
da	kıyasıya	bir	rekabet	yaşamakta	ve	bu	rekabet	sınır	sorununa	da	etki	
etmektedir.	ÇHC	öncelikle	Hindistan’ın	komşularını	etki	altına	alarak	
Hindistan’ı	sıkıştırmayı	hedeflemektedir.	Bu	istikamette	el	attığı	ülke-
lerin	başında	Bangladeş	gelmektedir.	

Ortak	sınırı	olmayan	Bangladeş	ÇHC	için	Hindistan’ı	çevreleme	
politikasında	başat	ülke	olmanın	yanında	Bengal	Körfezi’ne	çıkış	nok-
tası	 ve	 Kuşak	Yol	 İnisiyatifi’nin	 önemli	 parçalarından	 biridir.	 Diğer	
yandan	Hindistan’ın	Bangladeş’in	bağımsızlığını	kazanmasındaki	 ro-
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lüne	rağmen	iki	ülke	ilişkileri	sorunlu	alanlar	barındırmaktadır.	Bang-
ladeş,	Hindistan’ın	 ev	 sahipliği	 yaptığı	 sınır	 aşan	 su	kaynaklarındaki	
hegemonik	 yaklaşımından	 rahatsızdır.	Hindistan	 ise	Bangladeş’in	 ül-
kede	mevcut	Bengalli	göçmenlere	yenilerinin	eklenmesinde	kayıtsız	ve	
Hintli	terör	örgütlerinin	Bangladeş	topraklarında	üslenmesinde	yetersiz	
kaldığını	düşünmektedir.638 

Hindu	milliyetçisi	Modi	Yönetimi’nin	2019	yılı	sonlarında	çıkar-
dığı	vatandaşlık	yasalarının	ilk	hedefi,	1971	Hindistan-Pakistan	Savaşı	
sürecinde	Hindistan’a	göç	eden	ve	kayıt	dışı	yaşayan	milyonlarca	Ben-
galli	Müslümandır.	Hindu	milliyetçileri	bu	göçmenleri	ulusal	güvenliğe	
tehdit	 olarak	 görmektedir.	 Bengalli	 Müslüman	 göçmenler	Assam’da	
Bodo	kabilelerin	hedefi	olmuş	ve	kıyıma	uğramıştır.	Bengalli	Müslü-
man	göçmenlerin	varlığı	ekonomisi	gelişmemiş	Batı	Bengal	ve	Assam	
eyaletlerinde	yaşayan	Hindular	için	ekmeklerine	uzanan	eldir.	Ekono-
mik	ve	ideolojik	bakışın	katkısıyla	Modi	Yönetimi	Bengalli	Müslüman	
göçmenleri	 Bangladeş’e	 geri	 dönmeye	 zorlamaktadır.	 Eylül	 2019’da	
çıkan	National	Register	 of	Citizens	 (NRC)-Ulusal Vatandaşlık Kayıt 
Yasası	sonrasında	yaklaşık	iki	milyon	Bengalli	Müslüman	göçmen	As-
sam	Eyaleti’ni	terk	etmek	zorunda	kalmıştır.	Bu	yasanın	meclis	görüş-
melerinde	 Bengalli	 Müslüman	 göçmenler	 için	 kullanılan	 aşağılayıcı	
sözcükler	Bengal	halkını	da	yaralamıştır. 639

Devamında	Aralık	2019’da	çıkarılan	Citizenship	Amendment	Act	
(CAA)-Vatandaşlık Yasası Değişikliği,	 komşu	ülkelerdeki	 çatışmalar-
dan	kaçarak	Hindistan’a	sığınan	Müslüman	olmayan	insanlara	vatan-
daşlık	verilmesinin	yolunu	açarken,	aksine	Müslümanlara	da	kapamış-
tır.	Bu	yasa	Hindistan	içinde	protestolara	ve	müteakiben	şiddet	olayları-
na	neden	olurken	Bangladeş	halkı	da	protesto	gösterileri	düzenlemiştir.	
Bu	 yasalarının	 tartışıldığı	 dönemde	 Bangladeş	 Hükûmeti’nin	 yaptığı	

638 Shahnawaz	 A	 Mantoo,”India-Bangladesh	 Relationship	 (1975-1990),	 Journal	 of	 Asian	
Studies,	J.	S.	Asian	Stud.	03	(03)	2015.	331-349

639 Mozammil	Ahmad,”Bangladesh	and	the	China-India	Conflict	“, The	Diplomat,	08	Temmuz	
2020,erişim	08	Temmuz	2020	22	48
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itirazlara	 karşılık	 olarak	Modi	Yönetimi,	 amaçlarının	 Bengalli	Müs-
lüman	 göçmenleri	 geri	 göndermek	 olmadığını	 söylemiştir.640	 Ancak	
zaman	geçtikçe	gerçek	ortaya	çıkmış,	Bengalli	Müslüman	göçmenler	
kamplarda	toplanmış	ve	ülkeyi	terke	zorlanmıştır.	Bu	insanların	Ben-
gal’e	geri	dönmesi,	bir	başarısız	ülke	görüntüsü	veren	ve	çok	 sayıda	
temel	sorunun	altında	ezilen	bu	ülkenin641	işsiz	ve	aç	nüfusun	artışı	an-
lamına	gelecektir.	Bu	süreçte	Modi	Yönetimi’nin	hayata	geçirdiği	hile	
politikası	Bengal	Yönetimi	ve	halkının	Hindistan’a	olan	güvensizliğini	
artırmıştır.	

	Hindistan	bağımsızlığını	kazanmasında	başat	aktör	olduğu	Bang-
ladeş’e,	eski	Doğu	Pakistan’a	baktığı	gibi	önyargılı	ve	tepeden	bakarak;	
bu	ülkenin	sınır	anlaşmazlığı,	sınır	aşan	suların	paylaşımı,	çevre	sorun-
ları	 gibi	 alanlardaki	müzakere	 taleplerini	 kabul	 etmemiştir.	Bu	 arada	
ÇHC	ve	Pakistan	Bangladeş’i	tanımış	ve	ilişki	kurmak	için	adım	atmış;	
bu	iki	ülke	ile	Bangladeş	arasındaki	ilişkilerin	normalleşmesi	1974	son-
rasını	bulmuştur.642	ÇHC	ve	Pakistan’ın	Bangladeş’i	kazanma	adımla-
rı	 sonrasında	 Hindistan,	 Pakistan’dan	 kopartılmasına	 destek	 vererek	
jeopolitik	 rahatlama	 sağladığını	 düşündüğü	 Bangladeş’i	 kazanmak	
için	sınır	sorunları	ve	sınırı	aşan	suların	paylaşımı	konusunda	olumlu	
adımlar	atmasına	ve	ekonomik	destek	vermesine	rağmen	Bangladeş’i	
kazanamamış,	ÇHC	ve	 Pakistan	 ile	 gelişen	 ilişkilerinden	 de	 rahatsız	
olmuştur.643	ÇHC’nin	bu	ülke	üzerindeki	artan	rolü	Hindistan’ı	rahatsız	
etmiş	ve	üst	düzey	ziyaretler	ve	ekonomik	destek	paketleriyle	Çin	etkisi	
dengelenmeye	çalışılmıştır.644

Hindistan,	 Bengal	Körfezi’nde	 inisiyatifi	 elde	 bulundurmak	 için	
hayata	 geçirdiği,	Çok	Alanlı	Teknik	 ve	Ekonomik	 İşbirliği	 için	Ben-
gal Körfezi Girişimi	(BIMSTEC)	projesi	içinde	Bengladeş	ile	işbirliği	

640  Mozammil	Ahmad,”Bangladesh	and	the	China-India	Conflict
641 Shariful	Islam,”Mapping	Security	for	Bangladesh;	An	Emancipatory	Approach,	Journal	of	

Asian	Studies,	J.	S.	Asian	Stud.	03	(02)	2015.	243-260	
642  A.R.	Basu,	a.g.	e.
643 Shahnawaz	A	Mantoo,”India-Bangladesh	Relationship	(1975-1990),
644 Mozammil	Ahmad,”Bangladesh	and	the	China-India	Conflict	
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yapmaya	 çalışmaktadır.	Hindistan	 ile	ÇHC,	 son	 yıllarda	Bangladeş’i	
kendi	yanına	çekme	hedefi	kapsamında	ciddi	bir	rekabet	içine	girmiştir.	
ÇHC’nin,	askerî	gemilerinin	Bangladeş’in	Chittagong	Limanı’ndan	ya-
rarlanması	için	anlaşma	yapması,	Myanmar	üzerinden	Bangladeş’e	bir	
otoyol	bağlantısı	projesi	başlatması,	ülkenin	zengin	doğal	gaz	yatakları	
üzerinde	imtiyazlar	sağlaması	ve	Bangladeş’in	en	önemli	silah	tedarik-
çisi	hâline	gelmesi	Hindistan’ı	rahatsız	etmiştir.	

	 ÇHC,	Bangladeş’te	birçok	yatırım	yapmış	ve	ülke	ekonomisi	
üzerinde	pay	sahibi	olmuştur.	ÇHC	2015	yılında,	Bagladeş’in	en	çok	
ticaret	 yaptığı	 ülke	 ünvanını	 Hindistan’dan	 almıştır.	 Bagladeş	 2016	
yılında	ÇHC	ile	Kuşak	Yol	İnisiyatifi	kapsamında,	24	milyar	dolarlık	
değer	taşıyan	27	projeye	imza	atmıştır.	Pandemi	sürecinde	Bangladeş’e	
tıbbî	 destek	 veren	 ÇHC	 zayıf	 Bangladeş	 ekonomisini	 güçlendirmek	
için	gümrük	kolaylıkları	ve	kredi	desteği	sağlamıştır.	Vatandaşlık	ya-
salarının	verdiği	hasarı	tamir	etmek	ve	ÇHC’nin	ekonomik	rolünü	den-
gelemek	için	Hindistan	2020	yazında,	iki	ülkeyi	bağlayacak	bir	demir	
yolu	projesi	ve	yatırım	projeleri	ile	Bangladeş’in	kapısını	çalsa	da	bu	
projeler	ÇHC	desteğinin	yanında	devede	kulak	gibi	kalmıştır.	645

Hindistan’ın	Bangladeş’te	zemin	kazanma	gayretleri	QUAD	ülke-
leri	tarafından	da	desteklenmiş	ve	QUAD	yapılanmasına	destek	verme-
si	için	bu	ülkeye	yönelik	bir	kampanya	başlatılmıştır.	Bu	gelişme	son-
rasında	ÇHC	Bangladeş’i,	QUAD	yapılanmasına	destek	vermemesi	yö-
nünde	net	bir	şekilde	uyarmıştır.646	ÇHC’ye	ekonomik	olarak	bağlanmış	
durumda	 olan	 ve	Hindistan’a	 güven	 duymayan	Bangladeş’in	QUAD	
yapılanmasına	 destek	 vermesi	 ve	Hint	 taleplerini	 karşılaması	 zordur.	
Bangladeş	ÇHC	ve	Hindistan	arasında	denge	politikası	yürütmeye	ça-
lışsa	da	ekonomik	olarak	ÇHC	öndedir	ve	korona	virüs	ile	mücadelede	
Bangladeş	ÇHC’ye	muhtaç	durumdadır.	

645 “India	pushes	 rail	connectivity	with	Bangladesh,	but	matching	China’s	deep	pockets	near	
impossible”,	First	Post,	27	Temmuz	2020,	erişim	27	Temmuz	2020	11	44

646 Nilotpal	 Bhattacharjee,”China’s	Warning	 to	 Bangladesh	 on	 the	 Quad”,	 The	 Diplomat,18 
Mayıs	2021,erişim	03	Haziran	2021	19	41
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2019	yılında	çıkartılan	vatandaşlık	yasaları,	bu	yasaların	tartışıldı-
ğı	dönem	Hindu	milliyetçisi	BJP	bakanlarının	kullandığı	argümanlar,	
bu	dönemde	Modi	Hükûmeti’nin	Bangladeş	Yönetimi’ni	kandırma	tak-
tikleri	 nedeniyle	Bangladeş	 kamuoyunda	Modi	Hükûmeti’ne	 yönelik	
güven	 duygusu	 tükenmiş	 durumdadır.	 Nitekim	 Hindistan	 Başbakanı	
Modi’nin	Bangladeş’i	 ziyaret	 ettiği	 26-28	Mart	 2021	 tarihlerinde	 bu	
ülkede	Modi’ye	yönelik	protesto	gösterileri	şiddete	evirilmiştir.	Hindu	
tapınaklarının	yakıldığı	ve	Modi’nin	protesto	edildiği	şiddet	olayların-
da	12	insan	hayatını	kaybetmiştir.647	Hindistan	Yönetimi	artık	bu	ülke-
de	Müslüman	düşmanı	olarak	kabul	edilmekte	ve	güvenilmemektedir.	
Hindu	 millyetçilerinin	 yönettiği	 bir	 Hindistan’ın	 bu	 ülkede	 ÇHC’yi	
dengelemesi	imkânsız	gibidir.

İngiltere	 Hükûmeti’nden	 04	 Ocak	 1948	 tarihinde	 bağımsızlığını	
kazanan	 Myanmar	 (Burma/Birmanya)	 Hindistan	 ve	 ÇHC’nin	 ortak	
komşusu	ve	Bengal	Körfezinde	kıyısı	olması	itibariyle	iki	ülke	arasın-
daki	rekabette	önemli	bir	yere	sahiptir.648	Hindistan	ve	ÇHC	arasında	
bir	tampon	bölge	konumunda	bulunan	Myanmar	iki	dev	ülke	arasında	
sınır	kaynaklı	bir	gerilim	kaynağı	olmasa	da,	Bengal	Körfezindeki	kı-
yısı	nedeniyle	dolaylı	yoldan	önem	 taşımıştır.	Hindistan	ve	ÇHC’nin	
Myanmar	üzerindeki	etkinlik	mücadelesi	hem	Çin-Hint	sınır	sorunu	ile	
doğrudan	bağlantılı	hem	de	ekonomik	ve	askerî	gerekçelerle	iç	içedir.	

İki	 ülkeninde	 sınır	 komşusu	 olduğu	 Myanmar	 ÇHC’ye	 Bengal	
Körfezi’ne	çıkış	verme	potansiyeli	nedeniyle	öncelikli	bir	ülke	olmuş	
ve	ÇHC	bu	ülke	üzerine	çok	gayret	sarfetmiştir.	Çok	parçalı	bir	etnik	
yapısı	olan	Myanmar,	etnik	yapıların	birbiri	ve	Hükûmet	güçleri	ile	si-
lahlı	olarak	çatışmaya	devam	etmesi	nedeniyle	askerlerin	iç	politikada	
söz	 sahibi	 olduğu	bir	 ülke	hâline	gelmiştir.	Demokrasisi	 rayına	otur-
mayan	Myanmar’ın	ekomisi	de	gelişmemiş,	 iç	çatışmalar	bu	ülkenin	

647 Anbarasan	Ethirajan,”	Why	Narendra	Modi’s	visit	 to	Bangladesh	 led	 to	12	deaths	“,BBC	
News,	31	Mart	2021,	erişim	02	Nisan	2021	1938	

648 Russell	H.	Fifield,	New	States	in	the	Indian	Realm	



226 Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması

güvenlik	öncelikli	bir	yapıya	evirilmesine	neden	olmuş	ve	askerler	de	
sık	sık	yönetime	müdahale	etmiştir.	Zamanla	bu	ülkede	askerî	darbeler	
normal	bir	durum	hâline	gelmiş	ve	Ordu	ülkeyi	1988-2011	yılları	ara-
sında	yönetmiştir.	

Başarısız	bir	devlet	organizasyonuna	sahip	olan	Myanmar’ın	Hint	
sınırındaki	halkları	Hindistan’ın	kuzeydoğu	eyaletleriyle	akrabalık	ba-
ğına	sahiptir.	Sınırları	İngiliz	Hindistanı’nın	kendi	ekonomik	hesapları-
na	göre	belirlediği	bu	coğrafyada	sınırlar	bölge	halklarının	ilişkilerinin	
ve	kültürel	bağının	devamına	engel	olamamıştır.	Hindistan’ın	kuzeydo-
ğu	eyaletlerindeki	ayrılıkçı	yapılar	ve	sol	örgütler	de	Myanmara’daki	
akraba	ve	yandaşlarıyla	ilişkide	olmuş	ve	işbirliği	yapmıştır.	İki	ülke	bu	
insanların	 aradaki	 sınırları	 kabullenmesini	 tam	 olarak	 sağlayamamış,	
bu	insanların	akrabalık	bağları	ve	vatandaşlık	haklarından	kaynaklanan	
sorunlar	nedeniyle	zaman	zaman	anlaşmazlık	yaşamıştır.649

Hindistan’a	karşı	eylem	yaptıktan	sonra	güvenli	saklanma	imkânı	
sağlayan	Myanmar	toprakları	ayrılıkçı	Hint	örgütleri	için	güvenli	liman	
olmuştur.	ÇHC’nin	 de	Myanmar	 ile	 sınır	 bağının	 olması	 bu	 örgütle-
rin	ÇHC’den	askerî	ve	lojistik	destek	almasını	kolaylaştırmıştır.	Eko-
nomik	 kaynak	 sağlamak	 için	 uyuşturucu	 ticaretine	 de	 giren	 ayrılıkçı	
yapılar	 Hindistan’ı	 iyice	 zora	 sokmuştur.650	Myanmar’ın	 iç	 sorunları	
nedeniyle	 bu	 sık	 ormanlıklarda	 devlet	 otoritesini	 sağlayamaması	 ve	
ÇHC’nin	Myanmar’ı	kontrol	 altında	 tutabilmek	 için	çatışan	örgütleri	
kendi	kontrol	şemsiyesi	altında	tutmaya	çalışması651	da	Myanmar’ın	is-
tikrarsızlığını	artırırken	Hindistan	için	kronik	bir	“Myanmar	Sorunu”na	
yol	açmaktadır.	Hindistan	ÇHC’yi	sürekli	olarak	Myanmar	üzerinden	
ayrılıkçı	örgütleri	desteklemekle	suçlamaktadır.652 
649 Priya	Chacko	ve	Alexander	E.	Davis,”Myanmar	and	India:	Regimes	of	Citizenship	and	the	

Limits	of	Geo-economic	Engagement”,	European	Journal	of	East	Asian	Studies,	Vol.	14,	No.	
1,	Special	Issue:	Myanmar’sTentative	Renaissance	(2015),	pp.	124-143

650 Saira	H.	 Basit,“India-Myanmar	 Relations	 and	 the	Management	 of	Transnational	Militant	
Threats”	Journal	of	Strategic	Security	,	Vol.	11,	No.	2	(SUMMER	2018),	pp.	73-92

651 Enze	Han,”Myanmar’s	Internal	Ethnic	Conflicts	and	Their	Implications	for	China’s	Regional	
Grand	Strategy”,	Asian	Survey,	May-June	2020

652  India	accuses	China	of	helping	rebel	groups	on	its	Myanmar	border”,Associated	Press,	07	
Aralık	2020,	erişim	08	Aralık	2020	2232
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1962	 yılında	 Myanmar’daki	 askerî	 darbe	 ile	 yönetim	 değişene	
kadar	 iyi	 yürüyen	Hindistan-Myanmar	 ilişkileri	 darbe	 sonrasında	 bir	
durgunluk	yaşamıştır.	ÇHC’nin	bu	ülkede	artan	ağırlığı	ve	Myanmar	
topraklarında	üslenen	Hintli	ayrılıkçı	grupların	Hindistan’ın	kuzeydoğu	
eyaletlerinde	terör	eylemleri	düzenlemesi	ile	uyuşturucu	kaçakçılığını	
organize	etmesi	Hindistan’ı,	Myanmar	ile	ilişkilerini	düzeltmeye	zor-
lamıştır.653	Hindistan,	“Doğuya Bakış Stratejisi”nin	önemli	bir	köprüsü	
olan	Myanmar’da	etkinlik	kazanmak	 için	harekete	geçmiştir.	Hindis-
tan’ın,	Myanmar’da	1989	yılından	beri	ev	hapsinde	tutulan	muhalefet	
lideri	Daw	Aung	San	Suu	Kyi’ye	1995	yılında	Jawaharlal	Nehru	Barış	
Ödülünü	vermesi	iki	ülke	ilişkilerinde	sarsıntıya	neden	olsa	da	Hindis-
tan	1998	yılında	yeni	adımlar	atarak	ilişkileri	toparlamıştır.654 

Hindistan’ın	 ülkesine	 yönelik	 tehditlere	 karşı	 tedbir	 alması	 yö-
nünde	Myanmar’a	uyguladığı	 baskı	 politikası	 sonuç	vermiş	ve	Ocak	
2006’da	iki	ülke,	Myanmar’da	üslenen	Hintli	ayrılıkçı	örgütlere	yöne-
lik	ortak	bir	operasyon	düzenlemiştir.655	ÇHC’nin,	Myanmar’ın	Coco	
Adaları	yakınındaki	Ramlee	ve	Victoria	adalarında	gözetleme	ve	din-
leme	tesisleri	kurarak	Hindistan	Donanmasını	takip	etme	imkânına	ka-
vuştuğu	iddia	edilse	de	Myanmar	Hükûmetleri	bunu	reddetmiştir.	Bu	
iddialar	Hindistan’ı	tedbir	almaya	yöneltmiş	ve	Hindistan	2001	yılında	
başlatılan	proje	neticesinde,	iki	milyar	dolar	harcayarak,	Andaman	ve	
Nikobar	Müşterek	Komutanlığı’nı	kurmuştur.656

ÇHC,	 istikrar	 sağlanamayan	 ve	 kapitalistleşen	 askerlerin	 yöneti-
mi	manipüle	ettiği	Myanmar’da	en	belirleyici	dış	aktör	olmayı	başar-

653 	L.K.	Choudhary,”Indo-Myanmar	Relations:	Retrospect	and	Prospect”,	India	Quarterly,	Vol.	
61,	No.	4	(October-December,	2005),	pp.	143-168

654 Saira	 H.	 Basit,India-Myanmar	 Relations	 and	 the	 Management	 of	 Transnational	 Militant	
Threats

655 Saira	 H.	 Basit, India-Myanmar	 Relations	 and	 the	Management	 of	 Transnational	Militant	
Threats

656 R.V.R.	Murthy,	 “Andaman	 and	Nicobar	 Command	 (ANC)	 :	 FRiENDSHiP	ACROSS	OF	
SEAS”	The	Indian	Journal	of	Political	Science,	Vol.	70,	No.	1	(JAN.	-	MAR.,	2009),	pp.	
273-282
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mış	ve	bu	ülkeyi	Kuşak	Yol	İnisiyatifi’nin	bağlantı	noktalarından	biri	
hâline	getirmeyi	başarmıştır.657	Startejik	yol	ve	 liman	projeleri,	enerji	
projeleri	 ve	 serbest	 ekonomik	bölge	 projesi	 gibi	 temel	 projeleri	ÇH-
C’nin	üstlendiği	bu	ülkede	üretim	sektörünü	de	Çinli	 tacirler	domine	
etmektedir.	ÇHC	bu	ülkenin	değerli	madenleri	ile	çağın	yeni	teknolojik	
hammaddesi	 olan	nadir	 toprak	minerallerini	 de	 kontrol	 altına	 almayı	
başarmıştır.	ÇHC’nin	ekonomik	çıkarlarını	sağlama	aldığı	ülkelerin	yö-
netim	şekliyle	ilgilenmemesi	de	ÇHC’yi	bu	ülkede	avantajlı	kılmıştır.	
Hindistan	 da	ÇHC’nin	 adımlarını	 dengelemek	maksadıyla	 bu	 ülkede	
zemin	kazanmak	için	yeni	adımlar	atmıştır.	Modi	Yönetimi	bu	kapsam-
da	Hindistan’ın	“Look East-Doğuya Bakış”	stratejisini	“Doğuda Aktif 
Olma-Act East”	olarak	revize	etmiş	ve	Myanmar	ile	Bangladeş’te	yeni	
projelerle	etkin	olmaya	çalışmıştır.658

ÇHC,	Myanmar’ı	ekonomik	ve	askerî	anlamda	kontrolüne	almayı	
başarmış	ve	Kuşak	Yol	İnisiyatifi’nde	başat	rol	vermiştir.659	Son	olarak	
Temmuz	2018’de	ilan	edilen	Çin-Myanmar	Ekonomik	Koridoru	Proje-
si	ile	Kuşak	Yol	İnisiyatifi’nde	Myanmar’ı	ÇHC’ye	bağlayan	zincirin	
son	halkası	tamamlanmıştır.660	ÇHC	Myanmar’da	Kuşak	Yol	İnisiyatifi	
kapsamında	hayata	geçirdiği	Kyaukpyu	Derin	Deniz	Limanı	Projesi’ni	
tamamlamak	 için	 temas	 ve	 gayretlerini	 2020’de	 artırmıştır.	Bu	 proje	
ÇHC’nin	Bengal	Körfezi’ne	ekonomik	ve	askerî	 sahada	çıkışını	 sağ-
ladığı	için	Hindistan	projenin	hızlandırılması	çalışmalarından	tedirgin	
olmuştur.661 

657 J.	Mohan	Malik,”Myanmar’s	 Role	 in	 China’s	Maritime	 Silk	 Road	 Initiative”,	 Journal	 of	
Contemporary	China,	27	Dec	2017.

658 Angshuman	 Choudhury,”	 Three	 Years	 of	 the	 Modi	 Government”,India-Myanmar:	 Fast-
tracking	the	Eastward	Push,	IPCS,11	Temmuz	2017,	erişim	11	Temmuz	2017	21	43

659 Sanjay	Pulipaka	ve	Mohit	Mosaddi,	China	and	Myanmar,	a	Deepening	Realionship,	Delhi	
Policy	Group	Policy	Brief,	Volume	5,	Issue	4,	January	22,2020

660 S	.Chandrasekharan,”	Myanmar:	China-Myanmar	Economic	Corridor-	Another	“Hambantota”	
in	the	Making?”,South	Asia	Analyses	Group,	08	Ağustos	2018,	erişim	08	Ağustos	2018	22	32,

661 “Myanmar:	China	and	the	Kyaukpyu	Deep	Sea	Port:	Why	this	desperate	Hurry?	South	Asia	
Analyses	Group,	13	Haziran	2020,	erişim	13	Haziran	2020	2	46
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Hindistan,	Myanmar’a	yönelik	adımlarını	ileriye	taşıyarak,	ekono-
mi	öncelikli	olmak	üzere,	birçok	alanda	işbirliği	anlaşması	yapmış	ve	
Myanmar’ın	doğal	gaz	rezervlerinden	de	faydalanmak	istemiştir.	Hin-
distan,	ÇHC’nin	Myanmar	üzerinde	savunma	alanında	kurduğu	nüfuzu	
kırmayı	 ve	 ülkenin	 ÇHC’ye	 bağımlılığını	 azaltmayı	 hedeflemiştir.662 
Hindistan	 bu	 kapsamda	ÇHC’nin	Çin-Myanmar	Ekonomik	Koridoru	
Projesi	ile	Kyaukpyu	Derin	Deniz	Limanı’na	ulaşmasına	karşılık	ola-
rak	Myanmar	üzerinden	Güneydoğu	Asya	ülkelerine	ulaşmasına	imkân	
veren	bir	projeyi	hayata	geçirmeye	çalışmaktadır.	663

Harita:16 Çin–Myanmar	Ekonomik	Koridoru

662 	L.K.	Choudhary,”Indo-Myanmar	Relations:	Retrospect	and	Prospect
663  Angshuman	Choudhury,	Three	Years	of	the	Modi	Government
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Harita:17 Hindistan’ın Myanmar	Üzerinden	Güneydoğu	Asya’ya	
Ulaşım	Projesi

Myanmar	 üzerindeki	 Çin-Hint	 etkinlik	 mücadelesi	 Hindistan’ın	
QUAD	 yapılanmasına	 destek	 vermesiyle	 küresel	 boyuta	 evirilmiştir.	
ABD’nin	de	Myanmar	üzerindeki	Çin	ağırlığını	azaltmak	için	devreye	
girmesinden	sonra	RF	de	bu	mücadeleye	katılmıştır.	Myanmar	üzerin-
deki	etkinlik	mücadelesinin	2020’de	netleşmesi	 sonrasında,	01	Şubat	
2021’de	Ordu	 yine	 bir	 darbeyle	 yönetime	 el	 koymuştur.	Bu	 darbeye	
Batı	dünyası	çoğunlukla	tepki	gösterirken	ÇHC,	konunun	Myanmar’ın	
iç	siyaseti	olduğunu	beyan	ederek	Batı’yı	karışmaması	yönünde	uyar-
mış	 ve	 darbeyi	 örtülü	 bir	 şekilde	 destekliyor	 görüntüsü	 vermiştir.664 
Hindistan	ve	ASEAN	ülkeleri	ise	renk	vermemeye	çalışmış	ve	Askerî	
Yönetim’in	tepkisini	çekebilecek	açıklama	yapmamıştır.665 

664 Wang	Qi,	Li	Xuanmin	ve	Li	Sikun,”	China	hopes	for	a	stable,	peaceful	Myanmar	through	
domestic	 negotiations,	 not	 external	 interference”,Global	 Times,01	 Şubat	 2021,	 erişim	 01	
Şubat	2021	2358

665 Vandana	Mishra,	 “Military	 Coup	 in	 Myanmar:	 Bullet	 Prevails	 over	 Ballot”,	 South	Asia	
Analyses	Group,	03	Şubat	2021,	erişim 03	Şubat	2021	2344
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Hint	tarafının	sessiz	kalmasının	altında	yatan	ana	neden	askerleri	
ürkütmemek	ve	Hindistan	karşıtlığına	neden	olmamaktır;	zira	bu	durum	
askerî	yönetimi	ÇHC’ye	daha	fazla	muhtaç	hâle	getirecektir.	Hindistan	
1988-2011	 arasındaki	 süreçte	 bu	 tecrübeyi	 yaşamış	 ve	 ders	 almıştır.	
ABD	ve	Batı’nın	yaptırımları	ülkeyi	zayıflatırken	askerî	yönetimin	bu	
zafiyetini	kullanan	ÇHC	Myanmar’ı	kontrol	altına	almayı	başarmıştır.	
Hindistan’ı	 rahatsız	 eden	 bir	 konu	 da	 darbeci	 askerlerin	 vahşetinden	
kaçan	 kuzeydeki	 halkın	Hindistan’daki	 akraba	 toplulukların	 yaşadığı	
(Mizoram	başta	olmak	üzere)	eyaletlere	sığınmasıdır.	

Göç	eden	halk	beraberinde	ekonomik	yük	ile	birlikte	darbe	yöneti-
mi	ile	siyasî	kriz	çıkarma	potansiyeli	de	getirmektedir.	Bu	durumda	as-
kerî	yönetim	Hindistan’ı	cezalandırmak	için	sınırlardaki	tedbirleri	gev-
şetmekte	ve	Hint	ayrılıkçılara	yol	vermektedir.	Nitekim	Mart	ve	Nisan	
2021	aylarında	artan	Naxal	saldırıları	Hindistan’da	bu	desteğe	yönelik	
tartışmaları	alevlendirmiştir.666	Diğer	yandan	Hint	halkı	darbeyi	protes-
to	gösterileri	 ile	Hint	Hükûmeti’ni	darbecilere	karşı	harekete	geçme-
ye	zorlamakta,	Kuzeydoğudaki	akraba	eyaletlerin	halkı	ve	yönetimleri	
de	aynı	gerekçelerle	merkezî	hükûmeti	sıkıştırmaktadır.	Neticede	Hint	
Hükûmeti	iki	arada	bir	derede	kalmakta	ve	Myanmar’ın	istikrarsızlaş-
masından	dolayı	bedel	ödemektedir.667

Myanmar	halkının	darbecilere	direnmesi	askerî	yönetimi	 sertleş-
tirmiş,	askerler	hukuk	dışı	uygulamaları	artırmış	ve	protestoculara	ateş	
açmaya	başlamıştır.	ÇHC,	Askerî	Yönetim’den	Myanmar’daki	ekono-
mik	 yatırımlarının	 devam	 edeceği	 garantisi	 aldıktan	 sonra	 darbecile-
re	 karşı	 ılımlı	 tavrını	 sürdürmüştür.	 Batı’nın	 tavrı	 ise	 her	 geçen	 gün	
sertleşmiş	 ve	 yaptırım	 tehditleri	 artmıştır.	 Halkın	 direnmesine	 başta	
sessiz	kalan	bölgesel	ayrılıkçı	gruplar	(Çin	yanlısı	örgütler	hariç),	hal-
kı	 korumak	kapsamında	olaylara	müdahil	 olmaya	başlamıştır.	Askerî	

666 Arun	 Bajpai,”Out	 Of	 Control	 Naxals;	 What	 are	 Paramilitary	 Forces	 Doing?”INDIAN	
DEFENCE	NEWS,WEDNESDAY,	07	Nisan	2021,	erişim	06	Nisan	2021	23	24

667 Sudha	 Ramachandran,”India’s	 Dangerous	 Myanmar	 Policy”,	 The	 Diplomat,	 26	 Mart	
2021erişim	26	Mart	2021	2105
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Yönetim	vahşeti	arttıkça	bölgesel	ayrılıkçı	örgütler	aralarında	ayrılık-
ları	ve	çatışmaları	öteleyerek	Askerî	Yönetim’e	karşı	harekete	geçme	
emareleri	vermiştir.	Dabe	sonrasında	muhalif	gruplar	ve	halk	darbeye	
destek	verdiğine	inandığı	ÇHC	diplomatik	misyonları	önünde	protesto	
gösterilerine	başlamıştır.	ÇHC’nin	darbecilerle	işbirliği	devam	edince	
muhalifler	Çin	firmalarına	saldırmış	ve	işyerlerini	yakmıştır.668

	Ülke	geneline	yayılan	şiddet	nedeniyle	ülkenin	kuzeyindeki	nadir	
toprak	mineral	madenlerini	işleten	Çin	şirketlerinin	faaliyeti	aksamış-
tır.	Nadir	 toprak	mineralleri	 (rare	eaths)	konusu	bu	gelişmeden	sonra	
dünya	gündeminde	daha	fazla	yer	almaya	başlamıştır.	Uzay	ve	bilişim	
teknolojisi	 ile	 çağdaş	 silah	 sistemlerinin	 üretilmesinde	 önemli	 işlevi	
olan	bu	minerallerde	ÇHC	dünyada	tekel	konumundadır.669	ABD-ÇHC	
ticaret	savaşlarında	tarafların	biribirine	karşı	kullandığı	kozlardan	biri	
olan	nadir	toprak	mineralleri	ÇHC’nin	Batı’yı	sıkıştırdığı	bir	konu	iken	
ABD;	Hindistan,	Kanada	 ve	Avustralya	 gibi	 bu	mineraller	 açısından	
zengin	ülkelerle	işbirliği	yaparak	üretimlerini	artırmalarını	sağlamaya	
ve	ÇHC’yi	dengelemeye	çalışmaktadır.	Ancak	bu	dengenin	on	yıldan	
önce	yakalanması	mümkün	değildir.670	ABD	de	Tayvan,	Güney	Kore	
ve	Hollanda	 firmalarının	 liderlik	 yaptığı	 çip	 (semiconducter)	 kozunu	
ÇHC’ye	karşı	kullanmaktadır.	Çip	teknolojisi	de	çağın	vazgeçilemezle-
ri	arasındadır.	Çipler	akıllı	telefondan	otomobile	kadar	her	türlü	yapay	
zekâ	ürünü	teknolojide	ara	unsurdur.	

Myanmar’da	durum	Çin-Hint	rekabetinin	ötesinde	bir	küresel	mü-
cadele	alanına	dönüşmüş	olarak	iç	savaşa	doğru	adım	adım	ilerlemek-
tedir.	Çin	yanlıları	hariç	diğer	 isyancı	silahlı	gruplar	 ile	muhalif	halk	
ortak	hedef	olarak	demokrasinin	belirlendiği	bir	zeminde	cuntaya	kar-

668 “32	Chinese	factories	in	Yangon	have	been	attacked	with	two	employees	injured:	Embassy”	
Global	Times,	15	Mart	2021,erişim	16	Mart	2021	00	32

669 Z.	Hongpei		ve	Li	Xuanmin,”Myanmar	rare	earths	heading	toward	China	encounter	shipment	
obstacles	amid	upheaval”,	Global	Times,	21	Mart	2021,	erişim	21	Mart	2021	21	54

670 Dave	Makichuk,”rare	 earth	quandary:	China	has	US	by	 the	 throat”,	Asia	Times,	28	Mart	
2021,erişim	28	Mart	2021	21	17
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şı	mücadele	etmeye	başlamıştır.671	1988	darbesinde	bu	 tür	bir	direniş	
görmeyen	darbeci	generaller	halkın	direnmesi	karşısında	sertleşmekte	
ve	bu	da	direniş	cephesinin	genişlemesine	neden	olmaktadır.	Askerler	
devlet	şiddeti	uyguladıkça	bazı	güvenlik	personeli	hukuksuz	emirlere	
uymayıp	direnişçilere	meyil	vermektedir.	Şiddet	sarmalı	halkın	direni-
şini	artırırken	“bekle	gör	stratejisi“	uygulayan	ayrılıkçı	örgütlerin	mü-
cadeleye	katılımı	ve	güvenlik	güçlerinin	hedef	alınması	ülkeyi	iç	savaşa	
götürmektedir.	Myanmar’ın	 girdiği	 bu	 türbülanstan	 çıkamaması	 hem	
ÇHC	hem	de	Hindistan’ın	çıkarlarını	derinden	sarsacaktır.

Sri	Lanka	Hindistan	 için	Coğrafî	olduğu	kadar	sosyo-kültürel	ve	
tarihi	geçmiş	bakımından	da	yakın	bir	ülkedir.	Sri	Lanka’da	yaşayan	
Tamil	 azınlık	 ile	 Hindistan’ın	 güney	 bölgelerinde	 yaşayan	 Tamiller	
aynı	etnik	kökenden	gelir.	Sri	Lanka,	İngiltere’nin	bölgeden	çekilme-
sinden	sonra	ülke	güvenliğinin	garantisi	olarak	Hindistan’ı	görmüş	ve	
iki	ülke	ilişkilerinde	sorun	yaşanmamıştır.	SSCB’nin,	Nepal	ve	Sri	Lan-
ka’nın	BM	üyeliği	başvurularını	II.	Dünya	Savaşı	sonrası	süreçte,	Ba-
tı’nın	kuklası	oldukları	gerekçesiyle	veto	etmesi672	bu	küçük	ülke	için	
Hindistan’ı	güvenilecek	aktör	hâline	getirmiştir.	Soğuk	Savaş	yıllarında	
küresel	aktörlerin	bölgede	etkinlik	kazanma	gayretlerini	denge	içinde	
yürütmeyi	 başaran	 Hindistan’ın	 bağlantısızlık	 politikası	 ile	 güvenlik	
kaygılarını	dikkate	almak	zorunda	kalan	Sri	Lanka,	ABD’nin	Trinco-
malee	Limanını	kullanma	taleplerini	kabul	etmemiştir.673

Sri	 Lanka’da	 nüfusun	 yüzde	 yetmişdördünü	 oluşturan	 ve	 genel-
likle	Budist	olan	Sinhalalar	 ile	nüfusun	yüzde	yirmisini	oluşturan	ve	
genellikle	 Hindu	 olan	 Tamiller	 arasındaki	 ayrışma	 1983	 yılında	 tır-
manışa	geçmiş	ve	ülke	bir	 şiddet	 dalgasına	yakalanmıştır.	Tamillerin	
Hindistan’ın	güneyindeki	Tamil	Nadu	Eyaletinde	yaşayan	Tamillerden	

671 David	Scott	Mathieson,”	Ethnic	armies	rescue	Myanmar’s	democratic	forces”,	Asia	Times,	
22	Mart	2021,erişim	22	Mart	2021	22	10

672 Russell	H.	Fifield,”New	States	in	the	Indian	Realm
673 Övgü	Kalkan	Küçüksolak,	“Hindistan’ın	Sri	Lanka’dakiTamil	Etnik	Grubunun	Siyasallaşması	

Sürecine	Yönelik	Yaklaşımının	 Bölgesel	 Güç	 Rolü	 Kapsamında	 İncelenmesi”,	 Güvenlik	
Stratejileri,	Yıl:	9,	Sayı:	17
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destek	almasına	başlangıçta	sessiz	kalan	ve	ayrılıkçı	Tamillere	destek	
sağladığına	 yönelik	 iddialarla	 gündeme	 gelen	Hindistan,	 olayların	 iç	
savaşa	 evrilmesi	 üzerine	 1987	 yılında	 Sri	 Lanka	 hava	 sahasını	 ihlal	
ederek	Jafna’da	sıkışmış	Tamil	toplumuna	havadan	yardım	malzemesi	
atmıştır.	Müteakiben	Sri	Lanka	Hükûmeti’ne	baskı	yaparak,	Hükûmet	
ile	 Tamiller	 arasında	 arabuluculuk	 rolü	 üstlenmeyi	 kabul	 ettirmiştir.	
Hindistan’ın	ısrarı	sonucunda,	29	Temmuz	1987’de,	Hindistan	ile	Sri	
Lanka	arasında	yapılan	anlaşma	ile	adada	bir	Hint	Barış	Gücü	(IPKF)	
konuşlandırılması	kararlaştırılmıştır.	

Adada	konuşlanan	Hint	Barış	Gücü	ayrılıkçı	Tamil	Elam	Özgürlük	
Kaplanları	(LTTE)	Örgütü’nden	silahlarını	teslim	alamamış	ve	direnen	
örgüt	Hint	 askerlerine	de	 saldırmıştır.	Hint	Barış	Gücü’nün	başarısız	
kalması	üzerine	Sri	Lanka	1989	yılında	Hindistan’dan	askerlerini	çek-
mesini	istemiştir.	İki	ülke	arasında	krize	neden	olan	bu	talebe	uyulmuş	
ve	Mart	 1990	 ayında	 adada	Hint	 askeri	 kalmamıştır.	Mayıs	 1991’de	
Hindistan	Başbakanı	Rajiv	Gandhi’nin	bir	Tamil	militan	tarafından	öl-
dürülmesiyle	Tamil	Nadu	Eyaleti’nde	üslenen	Tamil	Kaplanları	ile	Hin-
distan	Hükûmeti	karşı	karşıya	gelmiş	ve	Hindistan	Hükûmeti	bu	örgüte	
verdiği	desteği	kesmiştir.	Sri	Lanka	bu	gelişmelerden	sonra	Hindistan’a	
şüphe	ile	yaklaşmış,	ÇHC	de	Hindistan’ın	kaybettiği	zemini	doldurma-
yı	başarmıştır.

Sri	 Lanka’da	 2005	 yılında	 yaşanan	 Tsunami	 felaketi	 sonrasında	
Hindistan’ın	 Sri	 Lanka’ya	 yardım	 etmesi	 ilişkilerin	 normalleşmesine	
katkı	yapmıştır.	2007	yılında	Sri	Lanka	Hükûmeti’nin,	adanın	batı	sa-
hillerinde	bir	Hint	devlet	şirketine	petrol	ve	doğal	gaz	arama	ve	üret-
me	 imtiyazı	 vermesinden	 sonra	 ilişkiler	 düzelmeye	 başlamıştır.	Hin-
distan’ın	hegemonik	 tavrından	vazgeçmesi	 bu	 ilişkinin	kurulmasında	
önemli	olmuştur.	Ancak	Hindistan,	bütün	gayretlerine	rağmen	ÇHC’nin	
Sri	Lanka’nın	Colombo	ve	Hambortonta	Limanlarına	yatırım	yaparak	
imtiyaz	hakları	elde	etmesine	ve	Çin	denizaltıları	ile	savaş	gemilerinin	
bu	 limanlardan	 faydalanmasına	 engel	 olamamıştır.674	Hindistan’ın	 bu	

674 Smruti	 S.	 Pattanaik,	 “New	 Hambantota	 Port	 Deal:	 China	 Consolidates	 its	 Stakes	 in	 Sri	
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ülkedeki	etkinlik	arayışı	ÇHC	duvarına	çarpmış	ve	geri	dönmüştür.675 

Bu	limanların	ÇHC’ye	verilmesi	sonrasında	Hindistan	Sri	Lanka’yı	
baskıya	almış	ve	ülkedeki	Hint	yanlısı	gruplara	destek	vererek	bu	konu-
nun	kamuoyunda	tartışılmasını	sağlamıştır.	Bu	bağlamda	Çin	ile	yapılan	
anlaşmaların	gözden	geçirilmesi	ve	özellikle	Kolombo	Limanı	anlaşma-
sının	 ekonomik	bağımlılık	 yaratmasının	 engellenmesi	 hususunda	Par-
lamentoda	verilen	önergeler	05	Ağustos	2020	seçimlerinde	iktidarlarını	
perçinleyen	Çin	yanlısı	Rajapaksa	kardeşlerin	yönetimi	tarafından	rafa	
kaldırılmıştır.676Sri	Lanka’yı	yöneten	Rajapaksa	kardeşler,	Tamil	Kap-
lanları	Örgütü’nü	 askerî	 anlamda	 bitirmeyi	 başarmış,	 ancak	 geçmişte	
Tamil	 azınlığa	yapılan	hukuk	dışı	 uygulamalar	nedeniyle	BM’de	yar-
gılanma	riskiyle	karşılaşmıştır.	BM’de	bu	konuda	görüşmelerin	yapıla-
cağı	23	Mart	2021	öncesinde	Sri	Lanka	Hükûmeti	Hindistan’a	ekono-
mik	imtiyazlar	önermiş,	Hindistan	da	23	Mart	2021	BM	görüşmelerinde	
çekimser	kalmıştır.677	Bu	dönemde	ÇHC	Sri	Lanka	Yönetimi’ne	destek	
vererek	rahatlamasına	yardımcı	olmuştur.	ÇHC	Pandemi	ile	mücadele-
nin	yanında	ekonomik	ve	siyasî	destek	vererek	rahatlamasına	yardımcı	
olduğu	Sri	Lanka’nın	altyapı	yatırımlarına	da	destek	vermiş	ve	Hindis-
tan’ın	burada	zemin	kazanmasının	önüne	geçmiştir.	

Nepal,	Bangladeş	ve	Myanmar’dan	sonra	Sri	Lanka’nın	elden	çık-
tığını	gören	Hindistan	kamuoyu	telaşa	kapılmış	ve	Maldivler’in	kaza-
nılması	için	Hint	Hükûmeti’ni	itmiştir.678	Benzeri	endişeler	ABD	tara-
fında	da	yaşanmış	ve	Maldivler’in	ÇHC	etkinlik	alanından	çıkarılması	

Lanka,”	 Institute	 of	Defence	Studies	 and	Analyses,	 14	Ağustos	 2017,	 erişim,	 14	Ağustos	
2017	2234

675 Abhijnan	Rej,”Sri	Lanka	Cancels	Port	Deal	With	India	Amid	Creeping	Signs	of	Deterioration	
in	Relations”,	03	Şubat,	2021,	erişim	04	Şubat	2021	01	05	

676 Rajeswari	 Pillai	 Rajagopalan,	 “China	 in	 Sri	 Lanka:	The	Colombo	 Port	 Conundrum”,The	
Diplomat,	07	Mayıs	2021,	erişim	09	Mayıs	2021	01	40

677 Abhijnan	Rej,”	UN	Rights	Body	Adopt	Sri	Lanka	Resolution	in	Key	Vote	“,	The	Diplomat-	
24	Mart	2021,	erişim	24	Mart	2021	01	28	

678 	Vandana	Mishra,	“Maldives:	Countering	Chinese	Challenges	in	Indian	Ocean”,	South	Asia	
Analyses	Group,	22	Ağustos	2020,	erişim	22	Ağustos	2020	22	23
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iki	taraf	için	ortak	hedef	olmuştur.679	Hindistan	bundan	sonra	2020	‘de	
Maldivler’e	 yoğunlaşmış	 ve	 bu	 adacıklarda	ÇHC	 etkinliğini	 kırmayı	
başarmıştır.	Hindistan’a	bu	politikada	çıkarlarının	örtüştüğü	ABD	tarafı	
da	destek	vermiştir.680

Maldiv	 Adaları’nın	 İngiltere’den	 bağımsızlığını	 kazandığı	 1965	
yılından	sonra	Hindistan,	Maldiv	Adaları	ile	kurduğu	iyi	ilişkileri	eko-
nomik,	teknik	ve	siyasî	destek	vererek	devam	ettirmiştir.	1988	yılında	
bir	grup	paralı	askerin	Maldivler’in	başkenti	Male’yi	ve	Cumhurbaş-
kanı’nı	kuşattığı	saldırıda	Hindistan,	asker	ve	savaş	gemisi	göndererek	
işgalcileri	etkisiz	hâle	getirmiş	ve	rejimi	kurtarmıştır.	Hindistan’ın	bu	
yardımından	 sonra	 ikili	 ilişkiler	 daha	 da	 gelişmiştir.	Hindistan,	Mal-
div	Adaları	 ile	arasındaki	ilişkilerde	hegemonik	bir	tavır	takınmamış;	
saygılı	 davranmış	 ve	 bundan	 kazançlı	 çıkmıştır.	Hindistan,	ÇHC’nin	
Maldivler’de	yaptığı	yardımlar	 ile	yaptığı	anlaşmalar	vasıtasıyla	sağ-
ladığı	nüfuzu	azaltmayı	bu	ve	ülkenin	ÇHC’ye	bağımlı	hâle	gelmesini	
engellemeye	çalışmış	ve	bu	noktada	etkili	olmuştur.

2020	yılında	attığı	adımlarla	bu	ülkeye	ekonomik	ve	tıbbî	destek	
veren	 Hindistan	Maldivler’e	 güven	 vermeyi	 başarmıştır.	 Devamında	
karşılıklı	ziyaretler	 ile	bu	güven	ortamı	gelişmiş	ve	 iki	ülke	arasında	
işbirliğini	artıran	projelerde	mutabık	kalınmıştır.	Hindistan	Maldivler’e	
gıda	desteği	yapmayı	da	kabul	etmiştir.681	Gelişen	ilişkilerin	sonrasında	
Hindistan	27	Mayıs	2021’de,	Maldivler’de	bir	konsolosluk	açma	kararı	
almıştır.682	Hindistan	Maldivler	ile	birlikte	Mauritus’da	etkinlik	müca-
delesi	başlatmış	ve	2017’de	Cibuti’ye	askerî	üs	kuran	ÇHC’yi	dengele-
mek	için	Mauritus’da	askerî	üs	kurmaya	başlamıştır.683

679 Nilanthi	 Samaranayake,China’s	 Engagement	 with	 Smaller	 South	 Asian	 Countries”,	 US	
Institute	of	Peace,	April	2019

680 “US	 signs	 defence	 cooperation	 deal	 with	Maldives	 amidst	 China’s	 growing	 presence	 in	
Indian	Ocean”,	PTI,	12	Eylül	2020,	erişim	12	EYLÜL	2020	22	30

681 Gulbin	 Sultana,	 “INDIA-MALDIVES:	 CONTINUING	 MOMENTUM	 OF	 BILATERAL	
ENGAGEMENT	“, Air	World	Sevice,19	Nisan	2021,	erişim	20	Nisan	2021	23	08

682 “India	Approves	Opening	of	First	Consulate	in	the	Maldives”,		INDIAN	DEFENCE	NEWS,	
27	Mayıs	2021,	erişim	27	Mayıs	2021	01	04

683 “What’s	the	Purpose	of	India’s	Military	Base	in	Mauritius?”,	INDIAN	DEFENCE	NEWS,	27	
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