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Hindistan - Türkiye; Yüksek İşbirliği Yüksek Güvenlik
Terörle Mücadele Ortak Çalışma Grubu Sıralı Toplantısı için Dışişleri Bakanlığı ile
müzakerelerde bulunmak üzere Ankara’da bulunan Hindistan Cumhuriyeti
yüksek düzeyli heyeti, planlı toplantı için İstanbul’da TASAM’ı ziyaret etti.
05 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilen planlı toplantıya; TASAM’dan Başkan Süleyman Şensoy,
Başkan Danışmanı Prof. Dr. A. Sedat Aybar, TASAM İslâm Ülkeleri Enstitüsü (İÜE) Direktörü Dr.
Muharrem Hilmi Özev, Uzman Ahmet Yıldız ve Stajyer Hazel Aksoy iştirak ederken, Hindistan
Cumhuriyeti Heyeti’nde Dışişleri Bakanlığı Ortak Sekreteri ve Delegasyon Lideri Shri Mahaveer
Singhvi, İçişleri Bakanlığı İstihbarat Bürosu Eş Müdürü Mandeep Singh Tuli, Kabine Sekretaryasından
Direktör Shri Rakesh Marwaha, Ulusal Soruşturma Ajansı’ndan Polis Müfettişi Shri Vishal Garg, Ulusal
Güvenlik Birimi’nden Grup Komutanı Shri Simardeep Singh, Hindistan'ın Finansal Ajansı Müdür
Yardımcısı Shri Ranjan Kanojia ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteryası’ndan Shri Suresh Jangu
katıldı.
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy; Konuk heyetin talebi üzerine Türkiye - Hindistan ilişkileri, güvenlik
ve terörizm konuları ile Türkiye’nin bu konulara dair vizyonu, bakış açısı ve ilkeleri hakkında kişisel bir
giriş konuşması yaptı. TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından güvenlik konusunda
son yıllarda ciddi çalışmalar yürütüldüğünü, çok sayıda akademik ve stratejik çalışma, çalıştay,
konferans, kongre düzenlendiğini, edinilen çıktılarla güvenlik literatürüne ciddi katkılar sağlandığını
dile getirdi.
Başkan Şensoy konuşmasının devamında; güvenlik ve ekonomi konularının artık birbirinden
ayrılamayacağını, güvenlik konusunun sadece siyasi ya da jeopolitik yaklaşımlarla ele alınıp
değerlendirilebilecek konular olmadığını ısrarla vurgulayarak, ekonomik ve siyasi perspektifin birlikte
değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca ekonomik modelde gerçekleşen değişikliklerin
direkt olarak güvenliğin doğasını değiştirmekte olduğunu, ekonomik sorunlarını çözememiş ve alt
yapısını güçlendirememiş bir ülkenin sağlıklı bir güvenlik alt yapısı inşa etmesinin düşünülemez
olduğunu belirtti.
Başkan Şensoy; Belirli ülkelerle “yüksek rekabet, düşük işbirliği” modeli sürekli gündemde olsa da
bugün Hindistan ile Türkiye arasında herhangi bir konuda rekabet gerçekleşmediği için, iki ülke
arasında “yüksek işbirliği ve yüksek güvenlik” modelinin yönetilebileceğini belirterek bunun her iki
ülke açısından da fayda sağlayacağını ve sınırsız potansiyel olduğunu vurguladı.
Hindistan Heyeti’nin, Keşmir sorunu ile Türkiye’nin Pakistan - Hindistan ilişkilerine yaklaşımını
vurgulaması üzerine; Keşmir sorununun başından beri Pakistan - Hindistan ilişkilerini bozmakta ve
güvenlik ortamını zehirlemekte olduğu, iki ülkenin bu ortamda kendilerini nükleer rekabetin ve

silahlanma yarışının ortasında bulduğu, bu durumun her iki tarafın ekonomilerine de ağır hasarlar
verdiği belirtilerek bununla birlikte Pakistan’ın bu rekabet ve düşmanlık nedeniyle ödediği bedelin
Hindistan ile karşılaştırılamayacak kadar ağır olduğunun altı çizildi. Pakistan ve Hindistan arasındaki
gerginliğin, zamanın ruhu açısından anlamsız hâle geldiği ve geride bırakılması gerektiği, Bölge’deki
istikrarın gelişmesinin tarafların çıkarına hizmet edeceği ifade edildi. Aksi hâlde bölgesel güvenliğin
harici aktörlerin kendi bölgesel çıkarlarını gerçekleştirme adına bu durumu fırsat alanı hâline
getireceklerinin görüleceği ifade edildi.
Hindistan’ın olası riskleri ve zayıflıkları iyi yönetilirse küresel ölçekte beklenen güçlü rolünün Bölge ve
Dünya için önemli olduğu teyit edilerek, güvenlik odaklı işbirliği potansiyelinin sınırsız olduğu ifade
edildi.
Türkiye - Hindistan ilişkileri bakımından Türkiye’nin siyah - beyaz bir politika yürütmediği, Türkiye’nin
Doğu - Batı arasında bir güvenlik regülatörü konumuna sahip olduğu belirtildi. Pakistan ile Hindistan
arasındaki sorunlar bağlamında ise Türkiye’nin tavrının taraf tutmaktan ziyade sorunların çözümüne
katkı sağlama yönünde olduğu, Türkiye ve Hindistan ilişkilerinin geleceğinin büyük bir potansiyel
taşıdığı ve herhangi bir soruna kurban edilemeyecek kadar önemi haiz bulunduğu özellikle dile
getirildi. Pakistan ve Hindistan arasında yaşanan sorunların Hindistan - Türkiye ilişkilerine zarar
vermesine izin verilmemesi gerektiği belirtildi.
Hindistan’ın Asya ve Hint Okyanusu’na erişimi, insan kaynakları ve ekonomik potansiyeli nedeniyle
Türkiye için göz ardı edilemez bir çıkar ortağı konumunda olduğuna; Türkiye’nin ise Avrupa, İslam
Dünyası ve Türk Dünyası ile olan bağlantıları nedeniyle Hindistan’ın ulusal çıkarları bakımından son
derece önemli bir ülke olduğuna dikkat çekildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin;
güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, kültürel iletişim sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde
her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edeceği, bu bağlamda samimiyet göstergesi niteliğinde atılacak
küçük adımların olumlu dönüşünün son derece yüksek olacağı vurgulandı. Bollywood ürünlerinin
Türkiye’de, Türk sinema ürünlerinin ise Hindistan’da gösterime girmesinin bu bağlamda son derece
önem taşıdığı belirtildi.
Hindistan Heyeti tarafından; terörizmi desteklemezse Pakistan ile güçlü diyalog kurmayı istedikleri,
Hindistan hükümetinin hassas olduğu konuların dikkate alınması gerektiği ve buna göre politika
çizilmesinin önemi belirtildi.
Toplantıda, terör ve terörizm kavramının iki tarafça da zarar verici olduğu kabul edilirken “iyi
terörist” veya “kötü terörist” kavramının olmadığı, her türlü terör faaliyetinin zarar verici ve kabul
edilemez olduğuna dair görüşlerin örtüştüğü değerlendirildi.
İki ülke düşünce kuruluşları arasında güvenlik, savunma vb. konularda karşılıklı sektörel programlar,
sunumlar yapılması, düzenli ve güçlü “interaktif çalışan” mekanizmalar sağlanması adına fikir
birliğine varıldı. Toplantı bitiminde TASAM Başkanı Süleyman Şensoy Hint Delegasyon Lideri Shri
Mahaveer Singhvi’ye toplantı anısına, Türk klasik sanatlarından, el yapımı bir çini vazo hediye etti.

