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Coğrafi Konumu ve Demografik Yapısı
Hindistan, Hint Yarımadası’nda bulunur ve yarımadanın çoğunu kendi sınırları 
içerisinde bulundurur. Sınır komşuları Pakistan, Nepal, Bhutan, Çin, Myanmar 
ve Bangladeş’tir. Neredeyse 3 milyon kilometrekarelik alanıyla dünyanın en 
büyük 7. devletidir.4 Günümüzde Hindistan, 1.37 milyarlık nüfusuyla dünyanın 
nüfusu en yüksek ikinci ülkesidir. Birleşmiş Millerler’e göre, 2027 yılında 
Hindistan dünyanın en kalabalık ülkesi olarak Çin’in yerini alacaktır.5

2 http://www.globalreligiousfutures.org/countries/india/religious_
demography#/?affiliations_religion_id=0&affiliations_year=2020

3 https://www.worldatlas.com/articles/biggest-ethnic-groups-in-india.html
4 https://www.britannica.com/place/India
5 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, PopulationDivision 

(2019). World Population Prospects 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/423).
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Resmi Adı Hindistan Cumhuriyeti

Başkenti Yeni Delhi

Dili

Ülkede konuşulan yüzlerce dil varsa da resmi dili 
Hintçe ve İngilizce’dir. Bunların yanında resmi dil 
statüsünde olan diğer diller Assamca, Bengalce, 
Bodo, Dogri, Gujaratça, Kannada, Keşmirce, Kon-
kani, Maithili, Malayalamca, Manipuri, Meithili, 
Marathice, Nepalce, Oriya, Pencapça, Sanskritçe, 
Santali, Sindi, Tamilce, Teluguca, Urduca’dır.

Dini
%78,9 Hindu, %15,4 Müslüman, %2,4 Hristiyan, 
%3,3 Diğer dinler.*2

Meryem SEZGİN1

Ülke Raporu

Nüfus 1.366.417.075

Nüfusun Etnik Dağılımı
%72 İndo-Aryan kökenli, %25 Dravidian kökenli, 
%3 Diğer.3

Yüz Ölçümü 2.973.190 km2

Para Birimi Hint Rupisi

Yönetim Şekli Çift kamaralı çok partili federal cumhuriyet

Hükûmet
Cumhurbaşkanı : Ram Nath Kovind
Başbakan : Narendra Modi
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Ülkenin halihazırdaki nüfus artış oranı %1, nüfus yoğunluğu ise km2 başına 455 
kişidir. Ortalama yaşam süresinin erkeklerde 68,2, kadınlarda 70,6, nüfusun 
genelinde 69,4 olan ülkede okuma yazma oranı (%74) özellikle kadınlarda 
çok düşüktür (%65). Ülkenin en kalabalık şehirleri Mumbai (12,6 milyon), Delhi 
(11,9 milyon) ve Bangalore’dur. (5,1 milyon).6

Hint toplumunun en önemli yapı taşlarından biri kast sistemidir. Kast sistemi, 
toplumu dört ana kategoriye böler. En üst kategoride yer alan Brahmanlar, din 
adamları ve entelektüel kesimden oluşmaktadır. Bir alt kategoride savaşçı 
ve askerlerden oluşan Kshatriyalar, onun altında tüccar kesimden oluşan 
Vaishyalar, onun altında ise işçi ve köle sınıfından olan Sudralar vardır. 
Kast dışı kabul edilen Dalitler ise bayağı işleri yaparlar ve onlara dokunmak 
bile hakir görüldüğü için dokunulmaz adını alırlar. Dünyanın en katı sosyal 
ayrım sistemlerinden biri olan kast sistemi yasaklanmış ve özellikle Dalitlere 
pozitif ayrımcılık uygulanarak zayıflatılmak istenmişse de hala varlığını 
sürdürmektedir.7

Siyasi Yapısı
Hindistan, “üniter özellikli ve federal yapılı parlamenter bir hükûmet 
ile yönetilen bağımsız sosyalist seküler demokratik cumhuriyet”tir.8

Halihazırdaki cumhurbaşkanı 2017’de göreve gelen Ram Nath Kovind, 
başbakan ise 2014’te göreve gelen Narendra Modi’dir. Bir sonraki başkanlık 
seçimleri 2022’de, genel seçimler 2024’te yapılacaktır.9

Cumhurbaşkanı, parlamentonun iki kamarasından da seçilen üyelerden 
oluşan bir delegeler kurulu tarafından 5 yıllığına dolaylı olarak seçilir. 
Hükûmetin başı olan başbakan ise genel seçimlerden sonraki çoğunluk 
partisinin Millet Meclisi üyeleri tarafından 5 yıllığına seçilir. Kabine, başbakanın 
tavsiyesiyle cumhurbaşkanı tarafından atanır.10

Hindistan Parlamentosu (Sansad), Eyaletler Konseyi (Rajya Sabha) ve Millet 
Meclisi (Lok Sabha) olmak üzere iki kamaradan oluşur. 245 sandalyeli 
Eyaletler Konseyi üyelerinden azami 12’si cumhurbaşkanı tarafından, kalan 
üyeler ise eyalet meclisleri ve bölgesel meclislere mensup üyeler tarafından 
seçilip tamamı 6 yıl görev yapar. 545 sandalyeli Millet Meclisi üyelerinden ikisi 
cumhurbaşkanı tarafından, kalan üyeleri ise tek üyeli seçim bölgelerinden 
çoğunluk oylaması ile seçilip tamamı 5 yıl görev yapar.11

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da seçimler tek bir günde 
yapılamamaktadır. 2019’daki genel seçimler yedi ayrı kısımdan oluşan ve altı 
haftalık bir süreçte ancak tamamlanabilmiş, seçimlerin sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi için neredeyse 4 milyon personel görevde bulundurulmuştur. 
Seçimlerin yürütülmesi Milli Seçim Komisyonu isimli bir kurula aittir.12

Hindistan, idari bakımdan 28 eyalete ve 9 birlik bölgesine ayrılır. Eyaletler 
Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, 
Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, 
Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Pencap, 
Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand 
ve Batı Bengal’dir. Birlik bölgeleri ise Andaman-Nicobar, Chandigarh, Daman-
Diu, Dadar-Nagar Haveli, Delhi, Jammu-Keşmir, Ladakh, Lakshadweep 
ve Puducherry’dir.

13
 Ağustos 2019’da Başbakan Modi, bölgesel özerklik 

konumunda olan Jammu ve Keşmir bölgesinin özerkliğini kaldırıp burayı 
Ladakh ve Jammu-Keşmir birlik bölgeleri olarak ayırmış, bu durum zaten 
hassas olan Pakistan-Hindistan ilişkilerinin gerilmesine sebep olmuştur.14

Ekonomik Yapısı

Kaynak : Dünya Bankası 2019

Hindistan, dünyanın 5. büyük ekonomisidir.16 GSYİH rakamlarının hayli yüksek 
olmasına rağmen nüfusun çokluğundan dolayı orta düşük gelirli ülkeler 
arasında yer alır (Dünya Bankası). Yakın zamana kadar büyük ekonomiler 
arasında en hızlı büyüyen ekonomi olma özelliğine sahip olan ülke, konumunu 
Çin’e kaptırmıştır.17

2000’li yıllardan bu yana Hindistan, aşırı yoksullukla mücadelede önemli bir 
yol kat etmiştir. Son yıllarda ekonomik gelişmenin hızlandırılması kapsamında 
aralarında İflas Kanunu, Mal ve Hizmet Vergisinin de bulunduğu önemli 
yeniliklere imza atılmıştır. Fakat geleceğin en kalabalık ülkesinin sorunları 
karşısında bu yeniliklerin etkisi artırılmak zorundadır. Dünyanın en büyük genç 
nüfusuna sahip olan ülkede neredeyse gençlerin üçte biri ne eğitim almakta 
ne de çalışmaktadır. Kişi başı GSYİH’nin düşük olduğu ve nüfusun neredeyse 
dörtte birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkede gelir dağılımında 
şiddetli bir eşitsizlik gözlemlenmektedir: ülke nüfusunun en zengin %1’i mal 
varlığının %53’üne sahiptir.18

6  İstatistikler Dünya Bankası ve Statista’nın son verilerinden alınmıştır.
7  https://tr.euronews.com/2016/02/23/hint-kast-sistemi
8  https://www.india.gov.in/topics/governance-administration
9  https://www.nordeatrade.com/se/explore-new-market/india/political-context
10 https://www.nordeatrade.com/se/explore-new-market/india/political-context
11 https://www.electionguide.org/countries/id/101/
12 http://www.rogerdarlington.me.uk/Indianpoliticalsystem.html
13 https://indianexpress.com/article/india/28-states-9-union-territories-here-is-

the-new-map-of-india-6099663/
14 https://www.nordeatrade.com/se/explore-new-market/india/political-context
15 https://www.federalreserve.gov/releases/h10/hist/dat00_in.htm
16 https://www.statista.com/statistics/722944/g20-country-gdp-levels/
17 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53981830
18 https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/india/economical-

context
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GSYİH 2,869 trilyon ABD doları

Kişi Başı GSYİH 2.099,599 ABD doları

GSYİH Büyüme Hızı %4,181

Kişi Başı GSYİH Büyüme Hızı %3,129

Milli Gelir 2,893 trilyon ABD doları

Kişi Başı Milli Gelir 2.120 ABD doları

Enflasyon %7,66

Resmi Döviz Kuru 73.77 Hint Rupisi ~ 1 ABD Doları

İşsizlik Oranı %5,399

Genç İşsizlik Oranı %22,525

İş Gücü 500.995.152
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Hindistan ekonomisi pandemi öncesinde zaten bir duraksama devrindedir. 
Yatırımlar ve ihracat azalırken ve özel sektördeki talepte düşüş gözlenirken 
büyümeyi sağlayan şey hükûmet harcamalarıdır. Pandemi sürecinde ise 
Nisan-Haziran döneminde GSYİH’de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
gözlenen %24’lük daralma, ekonomik veri kaydının başlangıcından beri 
kaydedilen en büyük daralma olmuştur. Hükûmet, alınan zararı hafifletmek 
amacıyla ekonomik teşvik paketleri başta olmak üzere birtakım tedbirler 
almıştır.19 Salgın, ülke iş gücünün büyük bir kısmının mensup olduğu gayri 
resmi sektörü daha da etkilemiştir. Hindistan nüfusunun halihazırda yoksulluk 
sınırında yaşayan yarısı, pandemi tedbirlerine bağlı iş kayıpları sebebiyle 
tekrar yoksul duruma düşme tehlikesi altındadır.20

Bu veriler ve yürütülen tahminler Hindistan’ın bağımsızlık tarihinde görülen 
en ağır resesyona girmek üzere olduğunun bir işareti sayılmaktadır. 1980’den 
beri hiç ekonomik daralma gözlemlenmemiş olan ülkede bu seneki daralmaya 
dair tahminler %3-10 arasında değişmektedir.21 IMF raporlarına göre 
pandeminin ilk aylarında ekonomik büyüme gerçekleştirmesi beklenen iki 
ülkeden biri (diğeri Çin) olan Hindistan, vaka sayısında ve ekonomik durumda 
beklenenden kötü sonuçlarla karşılaşmıştır. Bunun bir sonucu olarak 
Hindistan ekonomisinin 2020 yılı için %10,3 oranında daralma göstermesi ve 
2021’de %8,8 oranında bir gelişme kaydetmesi beklenmektedir.22

Dış Ticaret

Kaynak : ITC Trademap

Hindistan’ın başlıca ihracat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, değerli taşlar, 
makineler, organik kimyasallar ve araçlardır. Ana ihracat ortakları ise ABD, 
BAE, Çin, Hong Kong, Singapur’dur.

Kaynak : ITC Trademap

Hindistan’ın başlıca ithalat kalemleri mineral yakıtlar ve yağlar, değerli taşlar, 
elektrikli makineler, makineler ve organik kimyasallardır. Başlıca ithalat 
ortakları ise Çin, ABD, BAE, Suudi Arabistan ve Irak’tır.

Kaynak : ITC Trademap

Türkiye-Hindistan İlişkileri
Türkiye-Hindistan ilişkileri 1948’de kurulmuş fakat geliştirilememiştir. 
İlişkilerin güçlendirilememesi genel olarak şu iki soruna bağlıdır: Soğuk Savaş 
döneminde Hindistan’ın SSCB yanlısı bir tavır sergilemesi ve Türkiye’nin NATO 
üyesi olması; Türkiye’nin Keşmir konusunda Pakistan tarafını desteklemesi. 
Özellikle yakın tarihte Hindistan kontrolündeki Jammu-Keşmir bölgesinin 
özerkliğinin kaldırılması ilişkilerin gerilmesine sebep olmuştur. Türkiye 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM başta olmak üzere çeşitli platformlarda 

20 https://www.worldbank.org/en/country/india/overview
21 https://www.bbc.com/news/business-48478028
22 IMF Dünya Ekonomik Görünümü Raporu (WEO), Ekim 2020.
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Hindistan Dış Ticaret Verileri (bin $)

2017 2018 2019

İhracat 295.862.157 323.997.680 323.250.726

İthalat 443.852.795 509.273.228 478.883.729

Hacim 739.714.952 833.270.908 802.134.455

Denge -147.990.638 -185.275.548 -155.633.003

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 323.997.680 323.250.726

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri

48.695.001 44.532.702

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, 
değerli taşlar ve metaller

40.148.216 36.734.423

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

20.468.680 21.263.715

Organik kimyasallar 17.815.579 18.247.370

Tren, tramvay yolları ve levazımı dı-
şında araçlar, aksamı ve aksesuarları

18.277.490 17.412.553

En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $)

Ürün 2018 2019

Toplam 509.273.228 478.883.729

Mineral yakıtlar, mineral yağlar
ve ürünleri

169.337.423 152.672.230

Doğal ya da kültüre edilmiş inciler, 
değerli taşlar ve metaller

65.076.268 58.908.091

Elektrikli makineler ve parçaları, ses 
kayıt cihazları ve televizyon

52.622.009 50.846.329

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer 
reaktörler vb. ve parçaları

43.347.407 44.479.054

Organik kimyasallar 22.659.707 20.533.320
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Keşmir sorununu gündeme taşıması ve Pakistan ilişkilerinin stratejik ortaklık 
seviyesine çıkarılması, Hindistan Başbakanı Modi’nin Ermenistan, GKRY ve 
Yunanistan ile görüşmeler gerçekleştirmek ve Türkiye’yle olan savunma silahı 
ihracatını iptal edip Ermenistan’la savunma anlaşması imzalamak suretiyle 
karşılık vermesiyle sonuçlanmıştır. Taraflar arası gerginlik sürmektedir.23

Ülke Tarihi
Hindistan, dünyanın en eski medeniyetlerinden birine ev sahipliği yapmaktadır. 
Çeşitli krallıkların hüküm sürdüğü bölge, hicri birinci yüzyıldan itibaren 
İslamiyet’le tanışmış ve Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’un ülkeye yaptığı 17 
sefer ile büyük ölçüde Türk hakimiyetine geçmiştir. Bir kısmı Müslüman-Türk 
devletleri olmak üzere küçük krallıkların yönettiği ülke, Portekizlilerin başlattığı 
sömürge döneminde İngiltere’nin neredeyse üç asır süren işgaline maruz 
kalmıştır. İngiliz Hint Yarımadası sömürgesi, bölgenin 1947’de Pakistan ve 
Hindistan olarak iki devlet halinde bağımsızlığını kazanmasıyla son bulmuştur. 
Müslümanların çoğunlukta olduğu topraklar Pakistan’ı oluştururken Keşmir 
bölgesi o tarihten bugüne çatışma bölgesi olmaya devam etmiştir. 1990’lara 
kadar dışa kapalı bir ülke olan Hindistan, Soğuk Savaş’ın bitmesiyle liberal bir 
yapıya bürünmüş ve dışa açılmaya başlamıştır.24

Ülke tarihinin en önemli şahsiyeti, bugün Hint Rupisi üzerinde resmi bulunan 
Mahatma Gandhi’dir. İngiltere’de hukuk eğitimi alan Gandhi, kurduğu 
barışçıl bağımsızlık felsefesi olan Satyagraha ile Hindistan’ın bağımsızlık 
savaşını ateşleyen isim olmuştur. Gandhi liderliğindeki barışçıl protestolara 
tutuklamalar ve katliam ile cevap veren İngiliz yönetimi Gandhi’nin 
“Hindistan’ı Terk Et” Hareketi sonrasında Hindistan’dan çekilmiştir. Gandhi, 
Hindistan’ın bölünmesine tamamen karşı olmasına rağmen 1947’de Pakistan 
ve Hindistan’ın ayrı devletler olarak kurulmasını engelleyememiştir. Kast 
sistemine karşı olan Gandhi, bağımsızlığın kazanılmasından birkaç ay sonra 
suikast sonucu hayatını kaybetmiştir.25

Ülkede İslamiyet
Hindistan, 200 milyon civarındaki bir Müslüman nüfusa sahiptir ve dünyanın 
en büyük Müslüman toplumlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Büyük 
oranda Sünni olan Müslümanlar nüfusun %15’ine tekabül ederek ülkenin en 

büyük azınlık grubunu oluşturmaktadır. Müslümanlar, başta eğitim, istihdam 
ve barınma gibi ihtiyaçlarda ayrımcılığa tabi tutulmaktadır. 2019’da yapılan 
bir araştırmada ankete tabi tutulan polislerin yarısının İslam karşıtı önyargılar 
gösterdiği ve yargı mensuplarının Müslümanlara yapılan saldırılarda cezasız 
bırakmaya meyilli oldukları belirtilmiştir.

Hindu milliyetçisi BJP ve Modi’nin 2019’da tekrar iktidara gelmesi Müslüman 
karşıtı hareketlerin güçlenmesine sebep olmuştur. Hükûmet, açık açık 
Müslüman haklarını görmezden gelen kararlar almaktadır. 2019’da 
Hindistan’ın tek Müslüman çoğunluklu eyaleti olarak görülen Jammu-Keşmir 
eyaletinin özerkliği kaldırılmış, aylarca bölgedeki internet ve mobil servis 
erişimi kapatılmış ve birçok kişi tutuklanmıştır. Aynı şekilde Delhi’de 2020’de 
çıkarılan Müslüman karşıtı bir yasanın protestosu esnasında gerçekleştirilen 
Hindu saldırısı sonucunda çoğu Müslüman 50 civarı kişi hayatını kaybetmiş, 
polisin ise olaya müdahale etmediği bildirilmiştir. Modi’nin konuya ilişkin tek 
sabıkası bunlar olmadığı bilindiğinden ötürü Müslüman nüfustaki endişe ve 
güvensizlik son dönemde hızla artmıştır.26

COVID-19
Tüm dünyayı etkisi altına alan Çin merkezli COVID-19 salgını, Çin’in sınır 
komşusu olması hasebiyle Hindistan’da diğer ülkelerden daha çabuk ve 
daha ciddi sonuçlara sebep olmuştur. İlk vaka, 30 Ocak 2020 tarihinde Kerala 
eyaletinden, Wuhan’a seyahat geçmişi olan bir öğrencide ortaya çıkmıştır. 27 
Bu tarihten itibaren yavaş bir ilerleme gösteren salgın, yazın bitimine doğru 
artan vakalarla dikkatleri Hindistan’a çekmiştir. Şimdiye kadar görülen en 
fazla günlük vaka sayısı 97.894 vaka ile 17 Eylül’de, en çok günlük ölü sayısı ise 
2003 ölü ile 17 Haziran’da kaydedilmiştir.

1,3 milyar nüfusu ile dünyanın kabaca altıda birine tekabül eden Hindistan’da 
milyonlarca kişinin temiz su, temiz hava ve hijyenik yiyeceğe ulaşımı kısıtlıdır 
ve birçok kişi sıkışık mahallelerde yaşamaktadır. Bu durumun salgının 
yayılmasında oldukça etkili olduğu düşünülse de hijyensiz ortamdan ötürü 
farklı patojenlerle karşılaşan Hintlilerin bu sebeple virüse karşı bağışıklık 
geliştirdiğini savunan bilim insanları da vardır. Nitekim Hindistan’da %2’nin 
altında olan vaka ölüm oranı diğer ülkelere nazaran çok daha düşüktür.28

Hindistan hükûmeti, salgını önlemek amacıyla daha vaka sayısının 500 
civarında olduğu 25 Mart tarihinde sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir ve ilk 
aşaması 14 Nisan’a kadar devam eden kısıtlamalar Mayıs ortasına kadar 
uzatılmıştır.29 Bu kısıtlama, salgının kontrol altına alınması noktasında 
Hindistan’a zaman kazandırmıştır.

12 Ocak 2021 itibariyle COVID-19 vaka sayısı bakımından dünyada ikinci, ölü 
sayısı bakımından üçüncü olan Hindistan’da vaka sayısı 10.479.379, ölü sayısı 
150.327’dir.30

23 https://www.mei.edu/publications/turkey-and-india-natural-allies
24 https://insamer.com/tr/hindistan_511.htm
25 https://www.nationalgeographic.com/culture/people/reference/mahatma-

gandhi-changed-political-protest/
26 https://www.cfr.org/backgrounder/india-muslims-marginalized-population-

bjp-modi
27 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-53431672
28 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-54730290
29 https://www.hindustantimes.com/india-news/how-the-world-s-strictest-

lockdown-affected-india/story-hi96OxJcyZe53JHb5f6gwN.html
30 COVID-19’a ilişkin tüm istatistikler DSÖ’den alınmıştır.
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Göç Kavramı ve Önemi
Son yıllarda uluslararası bazda insan hakları gündeminin bir numaralı maddesi 
olan göç; mutlak anlamda ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin 
veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden 
başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret şeklinde 
tanımlanmaktadır.2 Söz konusu ekonomik, toplumsal, siyasi nedenlerin hepsi; 
aslında içinde bir umudu barındırır. ‘’Zorlamaya dayalı iskânlar vs. dışarıda 
bırakıldığında’’ Zorla göç de buna dahildir; insanlar bu çeşit bir göçü aslı 
itibariyle bir rahatlık umuduyla gerçekleştirirler.

Göçün iç-dış, geçici-sürekli gibi farklı sınıflandırmaları bulunmakla birlikte 
daha çok öne çıkan nedenlerine göre sınıflandırılmasında zorunlu ve gönüllü 
göç olmak üzere iki türü vardır. Zorunlu göç; afet, savaş vb. gibi etkenlerden 
kaynaklanır ve sosyal, ekonomik ve siyasal yönlerden ciddi problemlere 
yol açabilir. Gönüllü göç ise daha iyi yaşam şartlarına sahip olmak amacıyla 
geçici veya kalıcı olarak gerçekleştirilir ve olumsuz etkileri zorunlu göçe göre 
ikinci planda kalır.
Toplumbilimciler, nedenleri, araçları, nasıllıkları ve sonuçları gibi farklı 
unsurları göz önüne alarak göç hakkında çeşitli kuramlar geliştirmiş 
ve bu konuda hâlen geliştirilip ilerletilmeyi bekleyen akademik birikim 

elde etmişlerdir. Tarihçiler için de göç konusu büyük önem taşımakta ve 
çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Bunların yanında ekonomi, 
antropoloji, uluslararası ilişkiler, sosyoloji vb. bilim ve alanlarda da göç olgusu 
farklı bakış açıları ve yönlerle incelenir.

Göç olgusu, insanlık tarihinde çok önemli bir etken ve toplumsal fıtrattan doğan 
bir gerçek olarak yerini almıştır. Zaten kendi hayatları da bir yolculuk ve göçten 
ibaret olan insanların göçleri, tarihsel anlamda yerine göre savaşlardan daha 
fazla önem taşımaktadır. Sözgelimi 16 yüzyıl önceki Kavimler Göçü, siyasi ve 
etnik anlamda günümüz Avrupa’sının temelini oluşturmuştur.

Göç tarihi başlı başına bir konu teşkil ettiği için tarihe damga vurmuş göç 
hareketlerinden bazılarını anmakla yetinelim: İsrailoğullarının Mısır’dan kaçışı, 
Kavimler Göçü, Müslümanların hicreti, Türklerin Anadolu ve batıdaki bölgelere 
göçü, Afrikalı kölelerin Amerika kıtasına iskân edilmesi, Avrupalıların Amerika 
kıtasına göçü, dünya genelinde kırdan kente yapılan göçler ve içinde 
bulunduğumuz zamanda iltica olgusunun evrensel insan hakları sorunları 
arasında üst sıralara yükselmesine neden olan, savaş ve afetlerin neden 
olduğu göçler.

Günümüz itibariyle kamuoyunda göç kavramı hem olumlu hem olumsuz 
anlamlarıyla anlaşılırken göçmen sözcüğü kökeninin aksine yalnızca 
olumsuz anlamına (sığınmacı, mülteci) indirgenmiş ve genel olarak göçün 
algılanmasında bir değişme yaşanmıştır. Böylece sığınmacılık kavramı, göç 
başlığı altındaki ele alınması kaçınılmaz olan başlıklardan birisi olmuştur.
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Özellikle teknolojinin geliştiği yıllardan itibaren savaşlardan mağlup çıkan 
taraf sivil halk olmuştur. Aynı dönemde kapitalizmin yeryüzünde egemenliğini 
ilan etmesi ve akabinde gelir eşitsizliğinin doruğa çıkmasıyla da gelirin az 
olduğu bölgelerdeki halklar gelirin fazla olduğu yerlere bir umutla sığınmış, 
bu da gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler arasında bir krize neden olmuştur. 
Sonuçta olan yine masum sivillere olmuş, sığınmacı çocukların cesetleri 
kıyıya vurmuştur.

Özetle göçün tezahürleri tarih boyunca değişik olmuş, ancak etkilerinin 
derinliğinde bir değişiklik olmamıştır.

Başlıca Nedenleri
Modern zamandan önceki göçlerin nedenleri genel olarak kıtlık, doğal afetler, 
savaşlar ya da göçebe yaşam gibi belli başlı birkaç nedenden oluşmaktadır. 
Bu dönemlerde; yaşamsal ihtiyaçların karşılanması şimdiki zamana göre 
daha meşakkatli olduğu için yer değiştirip ihtiyaçları daha kolay karşılama 
umuduyla göç etmek çok doğaldır ve zaten göç çoğu zaman bunun için 
yapılmaktadır.

Günümüzde ise gerçekleşen göçlerin nedenlerini çoğunlukla, mevcut 
sistemin doğurmuş olduğu siyasi, ekonomik, toplumsal, kültürel vb. nedenler 
oluşturmaktadır. Bu nedenler niteliklerine göre kısaca şu şekilde ifade 
edilebilir:

İtici Nedenler
• Olumsuz ekonomik koşullar
• İşsizlik ve iş imkanlarının azlığı
• Savaşlar ve bunlara bağlı olarak çıkan sorunlar
• Tarım alanlarının yetersiz kalması veya veriminin düşmesi
• Ülke sınırlarının değişmesi
• Terör olayları
• Can ve mal güvenliğinin olmaması
• Mübadele anlaşmaları
• İnsani hak ve özgürlüklerden mahrum olmak
• Mezhepsel ve dini baskılar
• Siyasi ve toplumsal kutuplaşma
• Hızlı nüfus artışı
• Siyasi baskılar ve istikrarsızlıklar
• Yetersiz eğitim, sağlık, kamu hizmetleri
• Doğal âfetler ve zorlu iklim şartları

Çekici Nedenler
• Kentlerdeki/gelişmiş ülkelerdeki iş imkânları
• Hasat dönemlerinde mevsimlik işçiye duyulan ihtiyaç
• Refah ve mutlu bir gelecek beklentisi
• Kentlerde/gelişmiş ülkelerde sosyo-kültürel gelişmişlik ve yaşam 

kalitesinin yüksek olması
• Akrabalık bağları

Görüldüğü üzere bu nedenlerin oluşmasında çoğunlukla ekonomik kaygılar 
ve gelir dengesizliğinin tesiri görülmektedir.

Yol Açtığı Olumlu ve Olumsuz Sonuçlar
Geniş anlamıyla göçün farklı yönlerden hem olumlu hem de olumsuz etki ve 
sonuçları bulunmaktadır. Göçün asıl önemi bu sonuçlarda ortaya çıkmaktadır. 

Bunlar, göç eden bireyler ve ülkelerini etkilediği kadar göç edilen bölge ve 
ülkeyi de etkilemektedir. Sonuçlar her ne kadar göçün iç ya da dış nitelikli 
olmasına göre değişmekteyse de genel olarak iki yönden değerlendirilebilir:

Göç Veren Bölge/Ülke Açısından Sonuçları
• Nüfus miktarı, iş gücü ve işsizlik azalır.
•  Genç erkekler genellikle daha fazla göç ettiği için kadın ve yaşlıların 

nüfustaki oranı artar.
•  İşçi döviz girdileri artar.
•  İş ve kaynaklar üzerindeki yük azalır.
•  Göçmenler dönüş yaptığında kültürel anlamda yenilikler görülür.
•  Beyin göçü meydana geldiği takdirde ülke/bölge bilimsel ve kültürel 

anlamda geri kalır.

Göç Eden Birey Açısından Sonuçları
•  Göçtüğü yere uyum sağlamakta zorlanabilir.
•  Değerlerinden uzaklaşmaya başlar.
•  Farklı kültürlerle tanışır ve belli oranda bunları benimser.
•  Asimile olabilir.
•  İş imkânları bulamayabilir.
•  Irkçılık gibi olumsuz muamelelerle karşılaşabilir.
•  Psikolojik açıdan olumsuz etkilenebilir.3

•  Beden sağlığı olumsuz etkilenebilir.
•  Göç eden bireyler arasında çocuk işçiliği artar.

Göç Alan Bölge/Ülke Açısından Sonuçları
•  Nüfus ve iş gücünde artış yaşanır.
•  Nüfus dağılımında dengesizlikler görülebilir.
•  İşsizlik oranında artışlar görülebilir.
•  Çoğu zaman göçmenlerin varlığı yerel halkı rahatsız eder.
•  Göçmenler için sağlık, barınma, eğitim gibi konularda hizmetler sunulması 

gerekir.
•  Siyasi iktidarlar etkili çözümler üretmek zorundadırlar.
•  Çarpık ve düzensiz kentleşme görülür.
•  Kamu harcamaları artar.
•  Vergiler artabilir.
•  Konut fiyatları ve kiralarda artış yaşanabilir.
•  Altyapı hizmetleri yetersiz kalır.
•  Konut yetersizliği ve gecekondulaşma görülür.
•  Çevre sorunlarına yol açabilir.
•  Yaşam kalitesi düşebilir.
•  Göçülen ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyebilir.
•  Suç oranları artabilir.

Ayrıca karşılıklı kültürel etkileşimin meydana gelmesi, ekonomik ve siyasi 
ilişkilerde olumlu ya da olumsuz yönde gelişme de her üç taraf için geçerli 
sayılabilecek sonuçlardır. Aynı şekilde transit ülkeler de (göçmenlerin geçiş 
noktası olan ülkeler) göç olgusundan oldukça etkilenirler.

3 AKINCI, Buket vd., Uyum Süreci Üzerine Bir Değerlendirme: Göç ve Toplumsal Kabul, 
Göç Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 58-83 (2015). https://dergipark.org.tr/
tr/download/article-file/648019
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Göç İle İlgili Son İstatistik Durum4

Her bir ülkenin iç göçlerini dahil etmek, göç istatistiklerinin işlevlerini 
azaltabileceği için sadece uluslararası göç verilerine bakılırsa; 2019 yılı 
itibariyle dünyada 272 milyon göçmen (dünya nüfusunun %3,5’i) bulunuyor. Bu 
oran dahilinde erkekler ve kadınların payı birbirine yakınken bu göçmenlerin 
%74’ü çalışma çağında (20-65 yaş arası) bulunuyor.

En çok göç veren ülkelerin başında 17,5 milyon ile Hindistan gelirken, onu 
Meksika ve Çin takip ediyor. Göçlerde en çok tercih edilen ülkeler ise sırasıyla 
ABD (50,7 milyon), Almanya ve Suudi Arabistan oldu.

Aynı verilere göre dünyada; mülteci nüfusu 25,9 milyonu, ülkesinde 
yerinden edilenlerin sayısı 41 milyonu aşmış durumda. En çok mülteci 
barındıran ülkeler Türkiye (3,7 milyon) ve Kolombiya (1,8 milyon)5  iken; 
yerinden edilenlerin en fazla olduğu ülkelerse sırasıyla Suriye, Kolombiya ve 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Uluslararası literatürde göçmen, mülteci, 
sığınmacı gibi kavramlardan her birinin birbirinden farklı tanımları olduğunu 
ve en kapsamlısının “göçmen” kavramı olduğunu belirtmekte fayda vardır.

Çözüm Yolları ve Sonuç
Göç, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Elbette göç olgusunu ortadan 
kaldırmak mümkün değildir. Ancak çeşitli politikalar yürüterek her türlü 
göçün olumsuz etkilerini ve zorunlu olarak meydana gelen göçleri en aza 
indirmek mümkündür.

Teorik anlamda bir çözüm arayışına girilecek olursa; öncelikle bizatihi 
göçler azaltılmalı, bu da göçe neden olan etmenleri asgari düzeye indirerek 
sağlanmalıdır. Ancak önlemlere rağmen olumsuz nitelikli göçler gerçekleşirse 
-ki bu kaçınılmazdır-, bu göçlerin gerek
göçmenler üzerinde gerekse kaynak
ve  hedef ülkeler üzerinde neden
olabileceği olumsuz etkileri
en aza indirilmeye çalışıl-
malıdır. Çözümün özeti
bu şekildedir fakat bütün
bu çözüm çabalarının
pratik yönünü göçün
niteliği ve taraflar 
belirleyecektir.
Ayrıca bu çözüm
aşamalarında unutulmamalıdır
ki göç, insanlık için kaçınılmaz
ve istemsiz olarak vaki olan bir
olgudur; bu yüzden bu konuda
insani bir tavır sergilenmelidir.

Pratik bir örnek vermek ve daha işlevli
çözümler ortaya koyabilmek açısından
göç konusu; önce Müslümanlar, sonra da
Türkiye özelinde değerlendirilebilir. Göç konusu Müslümanlar
ile yakından alakalıdır ve uluslararası sahada göçmen algısının
Müslümanlarla ne denli ilişkili olduğu bilinmektedir. Müslümanlar
bu konuda ekonomik bakımdan aciz olsalar da Asr-ı Saadet’in dayanışma 
ve fedakarlık ruhuna döndükleri zaman başarılı olacaklardır ve Akdenizlerde 
bundan böyle ‘Aylanlar’ sahillere vurmayacaktır. Türkiye de bu ruhu gerçekten 

ortaya koymuş, kendi sorunlarını bir kenara koyarak Suriyeli muhacirlere 
Ensarlık rolü üstlenmiştir. Bundan sonraki süreç Türk ve Suriyeli toplumu 
açısından bir miktar sancılı geçmekteyse de buradan anlaşılır ki göçün 
çözümlerinden en önemlisi dayanışma ve fedakarlıktır. Unutulmamalı ki 
göçmenlere ayrılan uluslararası fonlar onların sadece karınlarını doyurmakta; 
psikolojik yönden aç bırakmaktadır.

4 Veriler BM Uluslararası Göç Örgütü 2020 Dünya Göç Raporu’ndan alınmıştır.
Gerçekleri yansıtıp yansıtmadığı okuyucu yorumlarına bırakılmıştır.
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr-2020-tu-ch-1.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr-2020-tu-ch-2.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr-2020-tu-ch-3.pdf

5 UNHCR - Refugee Statistics
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Roma İmparatorluğunun tarih sahnesinden çekilmesinin ardından Birleşik 
Krallık’tan İspanya’ya kadar tüm Avrupa kıtası birçok savaş ve çatışma 
atmosferine maruz kalmıştır. Özellikle Fransız devriminin ardından gelişen 
ulus devlet anlayışıyla savaşlar daha geniş alanlara yayılmıştır. Sadece Fransa 
ve Almanya 1870-1945 yılları arasında üç kez savaşmıştır.2  Buna ek olarak 
Avrupa ülkeleri arasındaki çekişmenin sonucunda insanlık 1945 yılına kadar 
iki defa Dünya savaşlarına maruz kalmıştır. Avrupa ülkeleri arasındaki bu 
kıyasıya çekişme ve iktidar mücadelesi II. Dünya savaşından sonra 1951 yılında 
ilan edilen Schuman Deklarasyonuyla Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, 
Fransa ve İtalya’nın üyesi olduğu Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun 
kurulmasıyla son bulmuştur. Bunu takip eden süreçte 1957 yılında iş gücü, mal 
ve hizmetlerin serbest bir şekilde dolaşımına izin veren Roma Antlaşmasıyla 
Avrupa Ekonomik Topluluğu kurulmuştur. Zamanla ekonomik ilişkilerini daha 
da geliştiren üye ülkeler 1990 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılmasının ardından 
görüşmelere başlamış ve tam anlamıyla bir birlik haline 1 Kasım 1993 
yılında yürürlülüğe giren” Maastricht” antlaşmasıyla gelmiştir. Bugün birçok 
devletten oluşan birlik ortak askeri, siyasi ve ekonomik bir yönetim anlayışına 
sahiptir. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık 
1 Dokuz Eylül Üniversitesi-İşletme Fakültesi

AB’ye Fransa’nın vetosunu kırarak 1973 yılında girmiştir. Birleşik Krallık AB’ye 
üye olmasına rağmen tam manasıyla Avrupa ile bütünleşmeye geri durmuş 
ve tek bir merkezden yönetilmeye razı olmamıştır. Parasal birliğe de sıcak 
bakmayarak kendi ulusal para birimini kullanmış ve ekonomik politikalarını 
kendi yönetmeyi istemiştir. Birleşik Krallık‘ta 2015 genel seçimlerinde iktidara 
gelen Muhafazakar Parti ile birlikte bu muhalif durum daha da güçlenmiş 
ve 23 Haziran 2016 tarihinde Birleşik Krallığın AB’den ayrılma referandumu 
yapılmıştır. Referandum sonucunda %52’lik bir oranla muhafazakarların 
görüşü hakim olmuş ve referendum “EVET” olarak sonuçlanmıştır.  Böylece   
“Britain” ve “exit” kelimelerinden türeyen “Brexit” süreci başlamıştır. Süreç 
AB ile müzakere ve Theresa May hükümetinin Brexit antlaşmasını ingiliz 
parlamentosundan geçirememesi üzerine 3 kez ertelenmesine rağmen 31 
Aralık 2020 tarihinde resmen Brexit ilan edilmiştir.

Brexit sürecinin ekonomik etkileri üzerine birçok tahminlerde bulunulmuştur. 
Uzmanlara göre Brexit süreci Birleşik Krallık ekonomisini her yıl %8 oranında 
küçülteceği öngörülmüştür. Nitekim, IMF Dünya Ekonomik Görünüm 
Raporu’nda (Ekim 2016, s.20), Brexit referandumunu takiben oluşan 
ekonomik, politik ve kurumsal belirsizliğin, İngiltere ve özellikle gelişmiş Euro-
Bölgesi ekonomileri için birçok negatif makroekonomik sonuç doğuracağı 
endişesine yer verilmiş ve izleyen dönemde Euro-Bölgesi ve İngiltere’de 
büyümenin yavaşlayacağı tahmin edilmiştir. Buna ek olarak LSE Ekonomik 
Performans Merkezi tarafından 2015 yılında yapılan bir çalışmaya göre, 
İngiltere’nin AB’den ayrılarak, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi’ne katılmasının, 
GSYİH üzerinde %2,2 ile %9,5 arasında bir daralmaya neden olabileceği 
tahmin edilmiştir. (Dhingra, Ottaviano ve Sampson; 2015, s. 5).
2 https://ab.gov.tr/ (AB Başkanlığı)
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Son olarak Birleşik Krallık ekonomisi Yatırım, İşsizlik ve Ulusal Para Birimi 
açısından ciddi zor süreçler yaşayacağı ifade edilmiştir. Gelinen süreçte 
yapılan tahminlerin bir kısmı yaşanmıştır. Çünkü her siyasal olayın ekonomik 
bir karşılığı olacağı gibi Brexit sürecinin Birleşik Krallığa ekonomik yansımaları 
olmuştur. Araştırmamızda bunu verilerle daha açık ifade etmeye çalışacağız.

Grafik- 1 : İhracat 

Kaynak : Uluslararası Para Fonu (IMF), World Bank

Grafik-1 IMF ve Dünya Bankası tarafından yayınlanan yıllık raporlardan elde 
edilmiştir. Grafik yıllara göre Birleşik Krallık devletinin Dünya ve Avrupa 
Birliğine gerçekleştirdiği toplam mal ve hizmet ihracatını göstermektedir. 
Grafik-1’e göre, Muhafazakar Parti’nin iktidara geldiği 2015 yılından 
referandumun gerçekleştiği 2016 yılına kadar Birleşik Krallığın Dünya ile 
olan ihracatı azalırken, Avrupa Birliği ile olan ihracatı daha az etkilenmiştir. 
Referandumun gerçekleştiği  2016 yılından itibaren Grafik-1’e bakılacak 
olursa dünya ile yapılan  ihracat yıllara göre artarken; Avrupa Birliği ile 
yapılan ihracat düşüş gerçekleştirmiştir. Theresa May hükümeti’nin Brexit 
antlaşmasını parlamentodan geçiremediği 2017-2019 yılları arasında Birleşik 
Krallığın Avrupa Birliği ile yaptığı ihracat hızlı bir toparlanmayla 2014 yılındaki 
seviyelere tekrar ulaşmıştır.

Grafik-2 : Mal ve Hizmet İhracat Hacmi 

Kaynak : Uluslararası Para Fonu (IMF), WorldBank

Grafik-2 IMF tarafından yayınlanan yıllık raporlardan elde edilmiştir. Grafik 
yıllara göre Birleşik Krallık devletinin dünya ve Avrupa Birliğine gerçekleştirdiği 

toplam mal ve hizmet ihracatını hacmini göstermektedir. Grafik-2’e göre, 
özellikle Avrupa Birliğinin kurulduğu Maastricht antlaşmasının imzalandığı 
1993 yılından itibaren Birleşik Krallığın Dünya ile olan mal ve hizmet ihracat 
hacmi 2008 finansal krizine kadar iki kattan daha fazla genişlemiştir. Bu 
açıdan bakıldığında Birleşik Krallık AB’nin meydana getirdiği ortak pazar 
imkanını çok iyi değerlendirerek AB’yi doğru bir pazar ve gelir kaynağı olarak 
kullanmıştır. Diğer açıdan Brexit sürecinin başladığı ve AB ile müzakerelerin 
devam ettiği yıllarda Birleşik Krallığın dış ticaret hacmi 2017 yılında 2008 
kriziyle aynı seviyede gerçekleşmiştir. Bu açıdan bakıldığından Brexit AB ile 
olan ihracatı büyük oranda etkilemezken, Brexit’in getirdiği olumsuz havayla 
dünya ile olan ihracatı aşağıya çekmiştir.

Grafik-3 : Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (US Dollar)

Kaynak : Uluslararası Para Fonu (IMF)

Grafik-3 IMF  tarafından yayınlanan yıllık raporlardan elde edilmiştir. Grafik 
yıllara göre Birleşik Krallık devletinin GSYİH oranlarını göstermektedir. Grafik-
3’e göre, AB’nin kurulduğu 1993 yılından 2008 krizine kadar olan süreçte 
Birleşik Krallık ekonomisi 15 yıl içinde üç kat büyümüştür. 2008 finansal 
krizinin ardından 2014 yılına kadar Birleşik Krallık ekonomisi eski seviyesine 
ulaşmıştır. Fakat bu seferde Brexit sürecinin getirdiği belirsizlik ortamı ve 
2020 yılında dünyayı sarsan Koronavirüs (COVID–19) pandemisinin yarattığı 
şok etkisi neredeyse GSYİH rakamlarını 2008 yılındaki seviyelere kadar 
geriletmiştir.

Grafik-4 : Doğrudan Yabancı Yatırım

Kaynak : Dünya Bankası (WorldBank)
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Grafik-4 Dünya Bankası’nın yayınladığı yıllık verilerden elde edilmiştir. Grafik-4 
Birleşik Krallık ekonomisinin yıllara göre aldığı doğrudan yabancı yatırımları 
göstermektedir. Grafik-4’e göre, Avrupa Birliğinin kurulduğu 1993 yılından 
itibaren Birleşik Krallık ekonomisi 2008 finansal krizine kadar olan süreçte 
doğrudan yabancı yatırım açısından büyüme göstermiştir. Diğer taraftan 
bakıldığında Brexit sürecinin getirdiği belirsizlik havası sebebiyle 2016 yılından 
itibaren Birleşik Krallık ekonomisi doğrudan yabancı yatırım açısından 2008 
krizine oranla altı kat küçülme gerçekleştirmiştir.  Ek olarak Grafik-4’e göre, 
Birleşik Krallık ekonomisi son 35 yılın en büyük doğrudan yabancı yatırımcı 
kaybını yaşamıştır. Bu açıdan Brexit süreci 18.yy’dan beri belki de Birleşik 
Krallık ekonomisini ilk kez  bu kadar dış dünyaya kapatmış gözükmektedir.

Grafik-5 : İşsizlik

Kaynak : Uluslararası Para Fonu (IMF)

Grafik-5 Uluslarası Para Fonu verilerinden elde edilmiştir. Grafik-5 Birleşik 
Krallık ekonomisinin işsizlik oranlarını yıllara göre göstermektedir. Grafik-
5’e göre, AB’nin kurulduğu 1993 yılından itibaren 2008 finansal krizine kadar 
Birleşik Krallık’ta  işsizlik oranları iki kat düşüş gerçekleştirmiştir. 2008 Küresel 
Finans Krizi’nin etkisiyle Birleşik Krallık’ta işsizlik artış göstermiştir. Diğer 
yandan Brexit sürecinin başladığı 2016 yılından itibaren işsizlik oranları düşüş 
gerçekleştirmiş ve 2019 yılında son 35 yılın en düşük seviyesine ulaşmıştır. 
AB’den ayrılış serbest iş gücü dolaşımını sona erdireceği düşünülmesine 
rağmen yapılan ön görüşmelerde 11 aylık geçiş sürecinde iş gücü dolaşımı 
serbest olarak gerçekleşeceği ifade edilmiştir. Fakat buna rağmen Brexit 
süreci işsizlik oranları üzerinde geniş bir etki bırakmadığı gözlemlenmektedir. 
Fakat bu durumun seyri AB ile devam edecek ticaret antlaşmasına bağlı 
olarak gelecekte karşımıza çıkacaktır.

Grafik-6 : Ulusal Para Birimi (GBP-Sterlin/EURO)

Kaynak : Bloomberg HT

Grafik-7 : Ulusal Para Birimi (GBP-Sterlin/USD)

Kaynak : Bloomberg HT

Grafik-8 : Altın

Kaynak : Bloomberg HT

Grafik-6 ve Grafik-7 Birleşik Krallık ulusal para birimi olan Sterlin (GBP)’nin 
AB ortak parası EURO ve USD karşısındaki değerinin değişimini yıllara göre 
göstermektedir.

Grafik-6’ya göre, Birleşik Krallık para birimi olan Sterlin AB ortak parası 
EURO karşısında Brexit sürecinin başladığı 2016 yılından itibaren inişli çıkışlı 
seyretse de sürekli değer kaybetmiş ve gelinen süreçte %17 değer kaybıyla 1 
Sterlin 1,1 EURO’ya karşılık gelmektedir.

Grafik-7’ye göre; Birleşik Krallık Para birimi Sterlin, ABD doları karşısında Brexit 
sürecinin başladığı 2016 yılından itibaren inişli çıkışlı seyir gözlense de 2020 
başlarında %15 değer kaybıyla 1 Sterlin 1.2 USD’ye karşılık gelmektedir. 2020 
yılının ilk çeyreğinden itibaren yaşanan COVID-19 pandemisi ile birlikte ABD’de 
meydana gelen belirsizlikler Brexit sürecini bastırmış ve USD karşısında 
değer kazanan Sterlin hızlı bir toparlanmayla neredeyse 2016 seviyelerine 
yaklaşmıştır.

Grafik-8 ise Emtia piyasalarında Altın karşılığına gelen değerin son 5 yıllık 
seyrini göstermektedir. Grafik-8’e dikkatlice bakacak olursak Brexit sürecinin 
başladığı 2016 yılından itibaren dünyada altın 2019 yılına kadar iki kat değer 
kazanmıştır.

Bunun temel sebebi Brexit sürecinin getirdiği belirsizlik ortamı Birleşik Krallık 
ekonomisini kırılgan hale getirmiş ve sterline olan talep yönünü USD ve Altın 
yatırımına kaydırmıştır. 2020 başlarından itibaren ise yaşanan COVID-19 
pandemisinin getirdiği panik havası Brexit ile birleşince altın 5 yılda 3,5  kat 
değer kazanmıştır.
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SONUÇ
Brexit süreci Birleşik Krallık ekonomisini önemli ölçüde etkilemiştir. Özellikle 
doğrudan yabancı yatırımların büyük bir kısmını AB üzerinden alan Birleşik 
Krallık ekonomisi Brexit sürecinin getirdiği belirsizlik ortamıyla büyük oranda 
yatırımcı kaybetmiştir. Bununla birlikte belirsizlik ortamı Birleşik Krallık ulusal 
para birimi olan Sterlinde büyük değer kayıpları meydana getirmiş ve küresel 
finans sistemini altın ve USD yönünde yatırım yapmaya yönlendirmiştir. Ek 
olarak Birleşik Krallık ekonomisinde yaşanan ihracat hacmi daralması da 
ülkenin ekonomi tarihinde gördüğü en kötü rakam olmuştur. Özellikle Sanayi 
devrimiyle birlikte üretimdeki artışla beraber dünyayı serbest dolaşıma 
iterek bir ihracat ekonomisi haline gelen Birleşik Krallık için bu durum iç açıcı 
gözükmemektedir. Bu üç faktörün birleşmesi Birleşik Krallık ekonomisinin 
küçülme seyrine girmesini sağlamıştır. Fakat İngiltere yakın zamanda Türkiye 
ile de yaptığı TTİP3 tarzı ticaret anlaşmalarıyla kendine yeni pazarlar bulabilir 
ise bu süreci tersine çevirmiş olacaktır.

Avrupa Birliği 1957 yılında adından da anlaşılacağı üzere Roma Antlaşmasıyla 
çağdaş dünyanın yeni Roma imparatorluğu olma misyonuyla kurulmuştur. 
Ve yine anlamlıdır ki Germen göçü ve baskınlarıyla birlikte MS 409 yılında 
Roma’dan ayrılan ve kendi kaderini belirlemek isteyen Britanya Adası 
bugünde kendi kaderini tayin etmek ve 18.yy Güneş batmayan İmparatorluk 
günlerine dönmeyi arzuluyor gözükmektedir. Bu açıdan AB için Brexit süreci 
sonun başlangıcı olabilir. Ne de olsa her şey ölümlüdür, İmparatorluklar bile…

3 Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP), ticaret ve çok taraflı ekonomik 
büyümeyi teşvik etmek amacıyla Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri 
arasında önerilen bir ticaret anlaşmasıydı. 2010 ve 2014 yılları arasında Avrupa 
Ticaret Komiseri Karel de Gucht’a göre, TTIP, sadece dünyanın en büyük iki ekonomik 
alanını içereceği için değil, aynı zamanda “gelecekteki ortaklara ve anlaşmalara 
örnek olma potansiyeli nedeniyle” şimdiye kadar müzakere edilen en büyük ikili 
ticaret girişimi olacaktı”. 

Müzakereler, daha sonra AB ile bir ticaret çatışması başlatan Başkan Donald Trump 
tarafından durduruldu. Trump ve AB, Temmuz 2018’de bir tür ateşkes ilan etti ve 
TTIP gibi görünen müzakerelere devam etti. 15 Nisan 2019’da, müzakereler Avrupa 
Komisyonu tarafından “eskimiş ve artık alakalı değil” ilan edildi.
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On beşinci yüzyıl, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında mücadelelere sahne 
olan bir zaman dilimidir. Müslümanların İspanya’dan tamamen çıkarılmasına 
yönelik olarak başlatılan saldırılar 1492 yılında başarıya ulaşmıştır. Bu 
tarih Müslümanların İberya topraklarını tamamen kaybettiği tarihtir. 
İspanyollar bu mücadelede din adına “kutsal” savaş kavramı üzerinden 
hareket ederlerken, İspanyol komşuları gibi Portekizliler de ana motivasyon 
maddelerini Müslümanlara karşı savaşarak kazanmak olarak belirlemişlerdi. 
Bu mücadele İslam’ın ticari, siyasi, askeri ve dini boyutlarını kapsayacak 
şekilde kurgulanmıştır. Önce Memlüklüler sonrasında Osmanlı İmparatorluğu, 
İslam’ın temsilcileri olarak Asya ve Çin’e giden ticaret yollarını kontrol altına 
almışlar ve bu strateji ile önemli kazançlar elde etmişlerdir. Bunun yanında 
Hristiyanların Müslüman topraklarında haklarının sınırlı olması da İspanyollar 
ve Portekizliler tarafından diğer bir motivasyon kaynağıdır. 1417-1452 
yılları arasında görev yapan iki din adamı Papa Martin ve Papa Nicholas’ın 
Müslümanlara karşı mücadele eden iki ulusun bu çabasının tüm Hristiyan 
dünyası adına yapılan bir hizmet olduğunu açıklayarak desteklemeleri 
durumu başka bir boyuta taşımıştır(Salim, 1992: 756).
1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü

Portekizliler onbeşinci yüzyılın başındaki fetih girişimlerine yeniden fetih adını 
vermişlerdir. Haçlı seferi olarak kurgulanan bu fetihler silsilesi, Hristiyanlık 
adına yeni topraklar fethetmek amacıyla yapılan fakat aynı zamanda 
ekonomik hedefleri içeren saldırıları içinde barındırmaktadır. Portekizlilerin 
Afrika ile ilk teması 1415 yılında Kuzey Afrika’da stratejik bir bölge olan 
Ceuta’ya olan saldırı ile olmuştur. 21 Ağustos 1415’te Fas’ın kıyısındaki Ceuta 
kırk beş bin Portekizlinin istilasına uğramış ve kent ertesi sabah işgalcilerin 
kontrolüne geçmiştir. Kuzey Afrika, kıtanın diğer bölümlerine geçiş açısından 
da önemli bir başlangıç noktasıdır. Nitekim kuzeyden batı kesimlere doğru 
saldırılar sürmüştür. Deniz ticaretinde Venediklilerin, Mısırlılar ile yaptığı 
ticarete alternatif bulma gerekliliği, dini motivasyon, ganimet arayışı Afrika’nın 
stratejik noktalarının fethi için yeterli motivasyonlar olmuştur.

Fetihçilerden biri olan Bartolomeo Dias, Portekiz Kralı İkinci Joao’nun 
görevlendirmesi ile 1485 yılında Hindistan’a gitmek üzere yola çıkmıştır. 
Portekiz’den başlayan rota Afrika’yı batıdan güneye doğru dolaşarak Hint 
Okyanusu’na varmak ve buradan da Hindistan’a ulaşmak olarak çizilmiştir. 
Batıda Senegal’e ulaşıp güneye doğru hareket eden Dias, Namibya’ya kadar 
ulaşmıştır. Yolu katederken önemli gördüğü noktalara Portekiz kraliyetinin 
simgesi olan taşlar dikerek ilerlemiştir. Bu durum ilerleyen yıllarda Hindistan’a 
giden yolu kolaylaştıracaktır. Ümit Burnu’nu geçtikten sonra filosunda görevli 
mürettebattaki rahatsızlıkların artması sonucunda geri dönmek zorunda 
kalmıştır. Dönerken de taşları dikmeye devam etmiştir. Kendinden sonra aynı 
görevi yapacak olan Vasco Da Gama’nın yolculuğu için de rehberlik yapmıştır.

Dr. Ensar KÜÇÜKALTAN 1

PORTEKİZLİLER DÖNEMİ (1498-1698)
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Vasco Da Gama,2 1497 yılında Kral Birinci Manuel’in görevlendirmesiyle 
Portekiz’den Hindistan’a gitme amacıyla yola koyulmuştur. Amaç Hint 
Okyanusu’ndaki Müslüman tüccarların üstünlüğünü bitirmek ve Afrika 
üzerinden bölgeye giden pratik bir yol bulmaktır. Haziran 1497’de Lizbon’dan 
dört gemi, iki yüz ton malzeme, yüz yetmiş kişilik bir mürettebatla yola 
çıkmıştır. Önceki seferde ulaşılan noktalarda Arapların olması sebebiyle iki 
Arapça ve bir Bantu tercümanı da mürettebata dâhil edilmiştir. Ayrıca filoda 
Portekiz kraliyetini simgeleyen ve daha önce Dias’ın seferinde kullandığı 
sütunlar da bulunmuştur.

13 Nisan 1498 tarihinde Vasco Da Gama Malindi sahillerine ulaşmıştır.  
Malindi’nin sultanı Şeyh El-Bauri şaşırtıcı şekilde Da Gama ile müttefiklik ilişkisi 
içerisine girmiştir. Bu durumun şaşırtıcı olma sebebi Da Gama’nın yolculuğunun 
en nihayetinde bir Haçlı seferi olmasıdır. El-Bauri’nin bu desteğinin sebebi, 
yakın bir şehir olan Mombasa ile savaş halinde bulunmasıdır. Sultan, 
Portekizlileri ve onların gemilerini kullanarak Mombasa’ya karşı bulunduğu 
savaşı kazanma düşüncesi içerisinde Vasco Da Gama ile anlaşmıştır. Bu 
anlaşmaya göre, Da Gama Mombasa’yı mağlup edecek ve Sultan da ona bir 
rehber vererek Hindistan’a ulaşmasını sağlayacaktır. Gerçekten de Vasco Da 
Gama, Sultan’ın yanına verdiği kılavuz Ahmed ibn Macid’in yol göstermesiyle 
beraber, yirmi üç günlük bir seyahat sonrasında 20 Mayıs 1498’de Hindistan’ın 
Kalküta limanına varmıştır.

Hindistan’dan Portekiz’e dönerken mürettebatından çok sayıda kişiyi iskorbüt 
hastalığı sebebiyle kaybetmiştir. Dönüş yolunda, Malindi’de durmuş, keşfin ve 
şükrün ifadesi olarak Malindi Sultanı El-Bauri’nin yerinin yakınına bir sütun 
dikmiştir. Ancak, Müslüman bir bölge olan Malindi’ye dikilen bu sütun, bir 
Hristiyanlık simgesi olması sebebiyle rahatsızlık oluşturmuş ve yıkılmıştır. On 
altıncı yüzyılda Portekiz hâkimiyetinin arttığı bir dönemde şimdiki yerine tekrar 

dikilmiştir. Vasco Da Gama, geri dönüşünde bir kahraman olarak karşılanmış 
ve Kral Üçüncü John tarafından Hindistan’a vali olarak gönderilmiştir. Da 
Gama’nın seferinden sonra aynı rota üzerinden Doğu Afrika’ya gelişler artarak 
devam etmiştir. Daha kalabalık ve daha hazırlıklı gelen filolar saldırgan bir 
tutumla pek çok şehri ele geçirmiştir. İzledikleri rotada ilk kontrol altına 
alınan şehirler liman şehirleri olmuştur. Mombasa, Sofala gibi yerler kontrol 
elde edilmiş ve Malindi ile geçmişteki müttefiklik ilişkisi sürdürülmüştür. 
1528 yılında Mombasa’nın Portekizliler tarafından işgali esnasında şehir 
yakılıp yıkılmış ve birçok Afrikalı çatışma ve savaşlarda hayatını kaybetmiştir. 
Portekizlilerin yerleşme sınırlarını Zanzibar’a kadar ilerletmesi ile birlikte Hint 
Okyanusu’ndaki etkinliği artmıştır. Ticari ve ekonomik amaçlarının yanında 
dini motivasyonları olan Hristiyanlığı yayma hedefi, Doğu Afrika Müslümanları 
üzerinde bekledikleri etkiyi yapmamıştır. Denizlerdeki etkisini ticarette 
kullanmak isteyen Portekiz Krallığı, kontrol ettiği limanlar üzerinden aynı 
zamanda deniz ticaretini de hâkimiyet altına alma girişiminde bulunmuştur. 
Cartas (tezkere, resmi izin) diye adlandırılan belge buna yönelik adımlardan 
biridir. Portekiz hâkimiyetindeki limanlardan alınan belge bir çeşit ticaret 
ruhsatıdır (Newitt, 2005: 24). Bu belgeye sahip olmayan gemiler açık denizde 
Portekiz müdahalesine açık duruma gelmekteydi. Aynı zamanda belgenin 
Portekiz kontrolündeki limanlardan alınabiliyor olması onlara gemilerden 
vergi alma imkanı da sağlamıştır. Asya’da pek başarılı olamadıkları iç 
kesimlere doğru ilerlemeyi Afrika’da daha başarılı şekilde uygulamışlardır. 
Bu durum da derebeylik benzeri bir sistem olan ve prazo olarak adlandırılan 
sistemi ortaya çıkarmıştır. Büyük arazileri özel mülkiyet haline getiren 
Portekizliler, mülkiyetleri üzerinden köle ticaretini de yoğun şekilde yapmaya 
başlamışlardır.

Prazoların sahiplerine prazero denmiştir. Prazerolar aldıkları topraklarda 
bulunan köylerden ve yakın civardan para toplamaya başlamıştır. Bu 
durum olası karışıklıklara karşı temkinli olmak isteyen prazeroların bölgede 
kölelerden oluşan ordular kurmasını beraberinde getirmiştir. Yerlilerin düzeni 
tamamen bozulmuş ve Portekiz yerel halklardan kendisine hizmet etmeyi 
kabul edenleri yönetici kadrolarına yerleştirmiştir. Pek çok kabile yaşadıkları 
yerleri terk ederek yüksek kesimlere kaçmış ve burada yerleşimler 
kurmuştur (Currey, 1999: 319-321). “Mijikenda” adı verilen ve Bantu 
kabilesine mensup olan bu topluluklar şehirlerdeki Portekiz yağmacılığına 
tepki göstermiş fakat başarılı olamamışlardır. Mijikendalar Vasco da Gama 
bahsinde değinilen Malindi-Mombasa savaşında da Malindi ve Portekiz 
ittifakına karşı savaşmışlardır. Bu sebeple sömürge karşıtı tutumları daha 
eskiye dayanmaktadır (Brantley, 1981: 12). Bununla beraber prazoları özellikle 
Zambezi’de yoğunlaştıran Portekizliler, Asya bölgesine kıyasla Doğu Afrika’da 
çok daha güçlü bir şekilde var olmuşlardır. İç bölgelere ve kıyıya yaptıkları 
Avrupa mimarisindeki kaleleri ile kıyı kontrolünü tamamen ele geçirmişlerdir.

Öte yandan kontrolü elde tutmalarına rağmen kendilerini güvende 
hissetmemeleri ve tedirginlikleri zaman içerisinde kıyılardaki güçlerini 
kaybetmelerine neden olacaktır. Portekizliler, Hint Okyanusu’na açılmasından 
itibaren gittikleri bölgelerdeki Müslümanlar tarafından hoş karşılanmamışlar, 
aynı zamanda dönemin bölgedeki önemli gücü Memlüklülerin karşı koyması 
ile mücadele etmişlerdir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 1517’de Memlüklüleri 
yenerek yeni otorite olması bu kez Osmanlılar ile Portekizlileri karşı karşıya 
getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, Hint Okyanusu’ndaki etkinliği ile birlikte 

2 Vasco Da Gama’nın Doğu Afrika rotası üzerinden Hindistan’a yaptığı yolculukla ilgili 
bilgiler Malindi’de bulunan Kenya Ulusal Müzesi’nden alınmıştır.
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Kızıldeniz’de de etkili olan Portekiz’i durdurmak için mücadeleye girmiştir.  
Portekiz’in Osmanlı’nın denizdeki egemenlik iddiası karşısında bir tehdit  
olması, Doğu Afrika limanlarında etkili olması ve Aden Körfezi’nden 
geçen Müslüman ticaret gemilerine saldırılarda bulunması, Osmanlı 
İmparatorluğu’nu bu bölgeye doğru getirmiş ve Portekiz bu mücadele 
sonunda güneye doğru ilerlemek durumunda kalmıştır. 

Bu güneye ilerleyişte etkili olan isimlerden biri Ali Bey’dir. Ali Bey, Osmanlı-
Portekiz mücadelesinin Doğu Afrika safhasında önemli bir figürdür. Mombasa 
sahillerinde Portekiz rejiminin baskısının artması, bölgede işgalcileri 
durdurabileceğine inanılan ve Portekiz ile Hint Okyanusu mücadelesine girişen 
Osmanlı’ya “Gel ve bizi kurtar” çağrılarının yapılması ile sonuçlanmıştır. Hem 
kıyıdaki Müslüman topluluğun hamisi olma yönünde adım atmak isteyen 
hem de Portekizlilerin Müslüman gemilerine yaptığı saldırılara sert bir karşılık 
vermek isteyen Osmanlı İmparatorluğu, Ali Bey’in Doğu Afrika kıyılarında 
1585 yılında ilk kez gözükmesiyle ilk adımını atmıştır. Ali Bey’in verdiği 
özgürlük vaadi Mogadişu ve Kilwa şehirlerinde ve bunların arasındaki pek 
çok kasabada heyecanla karşılanmış fakat Portekiz ile daha yakın bir ilişkide 
olan Malindi’de aynı etkiyi oluşturmamıştır. Ali Bey, Lamu’da elli kadar Portekiz 
askerini esir aldıktan sonra yakında daha güçlü bir şekilde geri döneceği 
sözünü vererek kıyı şeridinden ayrılmıştır. Verdiği sözü tutarak 1588 yılıda 
bu kez beş gemi ile birlikte Doğu Afrika kıyılarına dönen Ali Bey, kafasındaki 
planı uygulamak suretiyle Mombasa’yı bir Türk üssü haline getirme çabasına 
girişmiştir. Portekizlilerin bu duruma cevabı 1589’da daha kalabalık bir filoyla 
gelmiştir Portekizliler yalnızca kendi güçlerini değil, aynı zamanda Zimba diye 
adlandırılan ve vahşetle anılan bir gruptan da destek almışlardır.

Zimbalar Lundu savaşçıları olarak bilinmektedir. Bu grup 1588 yılında Kilwa’ya 
ulaşarak yüzlerce insanı kesmiş ve Mombasa’ya ilerlemeden önce Kilwa’yı 
hayalet bir şehir haline getirmişlerdir. Zimbalar Mombasa’ya ulaştıklarında 
yerel halk ve Türkler kendilerini birbirleriyle alakası olmayan iki farklı düşman 
grubun karşında bulmuşlardır (Alpers, 1975: 59). 

Osmanlı’nın Mombasa kıyısına kadar gelmesi ile bölgedeki gücünü 
kaybetmekten korkan Portekiz, Hindistan’ın Goa limanında bulunan gemilerini 
Mombasa’ya geri getirmiş ve Mombasa’yı tekrar almıştır. 1593 yılında Hint 
duvar ustaları ve Malindi’den işçiler İtalyan bir mimarın yönetiminde çalışarak 
ünlü Jesus Kalesi’ni inşa etmişlerdir (Boxer & Azavedo, 1960: 144). Her ne kadar 
Osmanlı İmparatorluğu’nun girişimi Portekiz için alışılan düzenin sarsılması 
olsa da tam anlamıyla Doğu Afrika hâkimiyetinin yer değiştirmesine yeterli 
olmamıştır. Osmanlı sonrasında Portekiz’i kıyıda sıkıştıran Araplar olmuştur. 
1652’de Umman Arapları Zanzibar’a yerel yöneticilerin de desteği ile saldırı 
düzenleyerek çok sayıda Portekizli’yi öldürmüştür. Saldırılar belli aralıklarla 
sürmüş ve Arap-Portekiz rekabeti giderek artmıştır. Osmanlı’nın kıyılarda 
başlattığı fetih çabasının ödülünü alacak olan 1696 tarihinde Doğu Afrika’ya 
gelecek Arap filolarıdır. Mart ayında yedi gemi, üç bin kişi, Lamu Kralı ile 
birlikte Mombasa limanına yanaşmıştır. Şehir kolayca kuşatılmıştır. İki buçuk 
yıllık bir kuşatmanın ardından Portekiz Aralık 1698’de bulunduğu bölgeyi terk 
etmek zorunda kalmıştır. Umman Krallığı, Doğu Afrika’da Portekiz’i zayıflatmış 
ve daha da güneye sürülmesini sağlamıştır.
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Hizbullah’tan Siyonist İsrail’e Tehdit Mektubu! İntikama Hazır Olun!
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bulunan Siyonist İsrail’in Büyükelçiliği 
önünde geçtiğimiz hafta bir patlama meydana geldi. Patlamaya, yola 
gizlenmiş bir el yapımı patlayıcının infi lak ettirilmesinin yol açtığı öne 
sürülürken, olay yerinde Siyonist İsrail’e tehdit içerikli mektup bulundu.
‘İsrail’in teröristi’ olarak nitelendirilen Malka’nın “hedefl erinde” olduğunu 
ve “her an her yerde öldürülebileceğini” belirten mektubun son notlarında,  
“Hizbullah’ın intikamına hazır olun. Son günlerinizi saymaya başlayın” 
sözleriyle Siyonist İsrail’in öldürdüğü “şehitlerin” bir listesi yer aldı.

 Çin-Hindistan Sikkim Gerilimi! Çin’in İhlali Uydu Görüntülerine Yansıdı
Çin ile Hindistan arasında onlarca askerinin ölmesiyle sonuçlanan sınır 
gerilimi devam ediyor. Çin-Hindistan sınırında bulunan Sikkim’de geçtiğimiz 
hafta yine çatışma yaşandı. Çatışmaya nedeni nedeni ise uydu görüntülerine 
yansıdı. Çin, iddialara göre Sikkim’in doğu eyaleti yakınlarındaki Hindistan 
sınırına karakol ve yeni yol inşa ediyor. 
Amerikan yer görüntüleme şirketi Planet Labs tarafından erişilen yeni 
uydu görüntülerinde, Sikkim’in doğusundaki Hindistan sınırında yapım 
aşamasında olan bir sınır karakolu ve yol görülüyor. Raporda ayrıca, Çin’in, 
Yeni Delhi ile Pekin arasındaki sınır ayrılığının arttığı geçen yıl Mayıs ayından 
bu yana sınırda birçok yeni yol yaptığı iddia ediliyor.

Karadeniz’de Rus-ABD Gerilimi! Savaş Uçağı Alçak Uçuş Yaptı!
ABD’nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook’un Karadeniz’e ulaşıp 
görevine başlamasının ardından Rusya’dan Karadeniz kıyılarında ABD’yi 
tedirgin eden hamleler gelmeye devam ediyor. 25 Ocak’ta, Karadeniz’e 
ulaşmasından sonra Rus hava kuvvetlerine ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş 
uçakları ABD gemisinin her hareketini yakından takip ediyor. Rusya’nın 
bir sonraki hamlesi ise Kırım kıyılarına “Bastion” kıyı füze sistemlerini 
yerleştirmek oldu.
Karadeniz’de, ABD’nin varlığından oldukça rahatsız olan Rusya tarafından 
yeni bir adım daha geldi. USS Donald Cook savaş gemisinden çekilen ve 
sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Rus hava kuvvetlerine ait 
SU-24 tipi savaş uçağı alçak uçuş yaptı. Rus uçağı, Karadeniz’de ilerleyen 
ABD gemisinin bulunduğu noktaya alçaldıktan sonra hızla geminin hemen 
yanından geçti. Rus uçağının tehlikeli yakınlaşması gemideki ABD askerleri 
tarafından da izlendi.

Arakanlı Müslümanlardan Uluslararası Topluma Çağrı! “Orduyu Durdurun!”
Myanmar’da Nobel Barış Ödüllü Aung San Suu Kyi’ye ordunun darbe 
yapmasının ardından Arakanlı insan hakları savunucuları ve aktivistler  
askeri diktatörlük yönetimin yeniden başa gelmesi nedeniyle endişeleniyor. 
Müslümanların daha da zorluk çekeceğini belirten aktivistler uluslararası 
topluma “orduya yeter artık” deme çağrısında bulundu.  
Uluslararası Ceza Mahkemesi kapsamında Myanmar ordusuna yönelik 
soykırım iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmanın temel odak 
noktalarından birinin Genelkurmay Başkanı Hlaing ile diğer önde gelen askeri 
liderler olduğunu ifade eden Win, söz konusu kişilerin “hesap vermesi” için 
baskının artacağını vurguladı. 



Yemen’de İnsan Hakları İhlali Son Mu Buluyor?
Ortadoğu’nun en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen, 6. yılına giren iç savaş 
koşulları altında inim-inim inliyor. İran’ın Suudi Arabistan’ın BAE’nin ve birçok 
terörist grubun kana boğduğu Yemen’de, açlık ve yoksulluk dünyanın gözleri 
önünde insanlık ölüyor. Yemen’de 21. yüzyılın 21. yılında, 13,5 milyon kişi 
açlıktan ölme riski altında hayata tutunmaya çalışırken insan hakları ihlali 
tüm dünyanın dikkatini çekiyor!
Trump’ın Gidişi Yemen’de Barışı Sağlayacak Mı?
Uluslararası basına yansıyan haberlerde Başkan Biden’in ekibinin, Trump 
yönetiminin, “Suudi Arabistan’a karşılıksız bir çek yazdığını’ öne sürdüğü 
belirtiliyor. Biden yönetimi; Trump yönetimini silah ihracatına karşılık 
Suudilerin Yemen’de insan hakları ihlallerine göz yummakla ve on binlerce 
kişinin öldürüldüğü feci bir savaşı uzatmakla suçluyor.
Biden yönetiminin bu adımları ‘Yemen’deki savaş üzerinde herhangi bir etkisi 
olacak mı?’ sorusunun yanıtı henüz bilinmiyor. Ancak Biden’in bu konuda 
baskı yapması bekleniyor.

Navalny Protestosunda Bir Genç Polislerin Arasına Sızdı!
Rusya’nın birçok kentinde düzenlenen Rus muhalif lider Alexei Navalny’ye 
destek gösterilerinde Rus polis ekipleri tarafından birçok kişi gözaltına 
alınmıştı. Dün Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen protesto 
gösterilerinde yaşanan bir olay ise ülkenin gündemine oturdu. St. 
Petersburg’da dün öğle saatlerinde başlayan gösteriler, geç saatlere kadar 
devam etmişti.
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Netanyahu 9 Şubat’ta BAE’ye Resmi Ziyarette Bulunacak
İşgalci İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında geçtiğimiz 
sene 15 Eylül’de Beyaz Saray’da ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine 
yönelik “İbrahim Anlaşmaları” imzalanmıştı. BAE, Tel Aviv’de İsrail ise Abu 
Dabi’de büyükelçilik açma kararı almıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 9 Şubat’ta Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye resmi ziyarette bulunması 
bekleniyor. Netanyahu’nun resmi ziyaret kapsamında Abu Dabi Veliaht 
Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir araya geleceği bildirildi.

Filistin Seçimlerinde Siyonist Baskısı
En son 2006 yılında sandık başına gidilen Filistin’de 14 yılın ardından 
seçim yapılacak. 22 Mayıs 2021’de milletvekili ve 31 Temmuz 2021’de 
devlet başkanlığı seçimleri yapılacak olan Filistin’de seçim hazırlıkları 
sürerken, Siyonist İsrail’in de tehdit ve baskıları başladı. Batı Şeria’da 
Hamas mensuplarını gözaltına alan ve aileleriyle tehdit eden terörist İsrail, 
Kudüs’te seçimlerin gerçekleşmemesi için de çeşitli adımlar atıyor. Filistinli 
gazeteci Muhammed Abu Taqiya, Millî Gazete’ye konuşarak Siyonist baskısını 
değerlendirdi.
“İsrail, Seçimde Aday Olacak İsimleri Gözaltına Alıyor”
Taqiya, “Filistin’de seçim kararı alınınca işgalci İsrail tarafından baskı 
yöntemleri ortaya çıkarıldı. İsrail tarafından Kudüs’te seçim yapılmayacağı 
söyleniyor. İşgal kuvvetleri tarafından çağrı yapılan ve gözaltına alınan 
isimler var. Bu ve farklı baskı yolları ile Filistinli yöneticileri baskı altına almak, 
Filistin’de seçim olmasını engellemek istiyorlar. Tehdit alan liderler de ‘Bu bir 
mücadeledir, mücadele etmenin de bedeli vardır’ diyerek Siyonist baskıya 
karşı duruyorlar” dedi.






