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SUNUŞ 

 Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya arasındaki diplomatik ilişkiler, 

1964 yılında başlamıştır. Malezya’nın İran Büyükelçisi Ahmad Zainal Abidin, 

akredite olduktan sonra 1971-1977 yılları arasında Türkiye’den de sorumlu 

diplomat olarak görev yapmıştır. İlk Malezya Büyükelçiliği, 1977 yılında 

Ankara’da açılmış ve Mohamed Mustapha bin Datuk Mahmud, 20 Haziran 

1978’de resmen göreve başlamıştır. Türk Büyükelçiliği ise 1976 yılında 

Kuala Lumpur’da faaliyete geçmiş, ilk Büyükelçimiz olan Gündüz Tunçbilek, 

1976-1981 yılları arasında görev yapmıştır. İki devlet arasındaki diplomatik 

ilişkiler, 58 yıllık bir geçmişe sahip olsa da eldeki bilgiler ışığında, ülkelerimiz 

ve halklarımız arasındaki temasın tarihinin XVI. yüzyıla; Osmanlı Dönemi’ne 

kadar uzandığı söylemek mümkündür. Kimi araştırmacılar, meşhur seyyah 

İbn Battûta’ya atıfla ilk temasın geçmişini XIV. yüzyıla kadar götürmektedir.  

Günümüzde, Türkiye Cumhuriyeti ile Malezya arasında siyasi, ekonomik 

ve kültürel ilişkiler artarak devam etmektedir. İki ülkenin daha yakın işbirliği 

içinde olmasının şartlarından biri de şüphesiz, bilimsel işbirliğinin 

artırılmasıdır. Ayrıca karşılıklı olarak muhatabını tanımaya yönelik akademik 

çalışmaların çoğalması, birbirimizi daha çok ve yakından tanımaya vesile 

olacaktır. Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve 

Araştırma Merkezi APAM olarak, Türkiye’de Malezya Çalışmaları serisinin 

ilk kitabını yayımlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dileriz, Türkiye-

Malezya dostluğuna küçük de olsa bir katkı sağlamış oluruz.  

Bu çalışmayı hayata geçirmeye karar verdiğimizde, Malezya’yı ve bu 

ülke hakkında çalışan araştırmacıları iyi tanıyan Sayın Dr. Mehmet ÖZAY 

Bey ile irtibata geçerek bize destek olmasını rica ettik. Kendisine, bizi 

kırmayarak hem bir makale kaleme aldığı hem de editörlüğü üstlenerek büyük 

katkı sağladığı için teşekkür ederiz. Çalışmanın düzeltmelerini yapan Sayın 

Aysun HARPER’a, Ankara Üniversitesi Basımevi çalışanlarına, destekleri 

için başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR olmak üzere 

üniversite yönetimimize şükranlarımızı sunarız. 

Prof. Dr. A. Merthan DÜNDAR 
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TÜRK-MALEZYA TİCARİ İLİŞKİLERİ ÜZERİNE 

Süheyla Çebi KARAHAN 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi, 1995 

yılında kurulmuştur. Konseyin ana misyonu, uluslararası ve çok uluslu 

kuruluşlarda Türk iş dünyasını temsil etmek ve uluslararası platformlarda 

Türkiye ve Malezya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeye katkı sunmaktır. 

Türk özel sektörünün dış dünyaya açılan penceresi olarak DEİK, “ticari 

diplomasi” anlayışıyla çalışan bir iş platformudur. Yatırım ve ihracat 

hacmimizin, ikili ticaret faaliyetlerimizin günden güne güçlendiği Malezya ile 

iki dost ülke olarak en üst düzeyde gerçekleştirilen ziyaretlerin, iş insanlarının 

ilgili iş forumlarıyla bir araya gelerek yatırım ve fırsatların değerlendirildiği 

platformların oluşturulmasında DEİK’in aktif ve öncü rolünü sürdürmesinden 

büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 

Bağımsızlıkların Babası olarak bilinen, Malezya’nın ilk Başbakanı 

Tunku Abdul Rahman’ın güzel bir sözü vardır: “Hayatlarımız kısa. 

Ömrümüzü, problemlerin değil, mutluluğun peşinde harcayalım.” Coğrafi 

açıdan birbirinden uzak ama kalpleri yakın olan iki ülkeyiz. Dostumuz, aynı 

zamanda Güneydoğu Asya’nın gelişen ekonomilerinden ve ASEAN’ın 

kurucu üyelerinden olan Malezya ile ülkemizin geliştirmekte olan çok boyutlu 

ilişkileri, son yıllarda artarak devam etmektedir. En üst seviyede gerçekleşen 

siyasi ziyaretler de Türkiye ve Malezya dostluğunu pekiştiriyor. Geçtiğimiz 

yıllarda, Cumhurbaşkanımızın gerçekleştirdiği Malezya ziyareti sırasında iş 

dünyamız için ikili ilişkilerin çok daha güçlenmesini sağlayacak pek çok 

anlaşma imzalandı. Yine aynı sene içerisinde dönemin Malezya Başbakanı 

Mahathir Muhammed’in ülkemizi ziyareti, Türkiye’de Malezya konusundaki 

farkındalığın artması konusunda önemli bir ziyaret oldu. 

Türkiye ve Malezya, iki dost ülke ve stratejik ortak olarak uluslararası 

platformlarda sadece ikili ilişkilerde değil bölgesel ve küresel meselelerde de 

fikir birliği içinde çok yakından çalışmaktadır. Ortak iş birlikleriyle, 

uluslararası toplumun faydalanabileceği, uluslararası istikrara katkıda 

                                                           
 Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu DEİK, Malezya İş Konseyi Başkanı. 
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bulunma amacıyla kapsamlı çözümlerin üretilmesi yolundaki çalışmalar da 

büyük bir özveriyle yürütülmektedir. 

Türkiye-Malezya İş Konseyi olarak, iki ülke arasında, dengeli bir 

ticaretin gerçekleştirilmesi ve var olan potansiyelden en üst düzeyde 

yararlanılması noktasındaki çalışmalarımızı, Covid-19 sürecindeki şartlarda 

çevrimiçi olarak yürütürken iş insanlarının Malezya’da iş yapma konusundaki 

farkındalıklarını arttırmayı amaçlıyoruz. Bu kitabın da iki ülke arasında ticaret 

hacminin ve çok boyutlu ilişkilerin geliştirilmesi bağlamında iş insanlarımız 

için önemli bir yol haritası olacağını ve fayda sağlayacağını umuyoruz. 

Küresel ekonomide yatırım dinamiklerinin sürekli olarak değiştiği, ticari 

sınırların kalktığı, ekonomik ilişkilerin daraldığı ve mesafelerin kısaldığı bir 

dönemden geçiyoruz. Orta Doğu’da yaşanan siyasi istikrarsızlık, çevre 

ülkelerde yaşanan politik, askerî gelişmeler, Türkiye’yi yakından 

ilgilendirmekte ve ekonomik olarak da derinden etkilemektedir. Bu 

kapsamda, Güneydoğu Asya pazarına açılmak için Malezya ile ticari 

ilişkilerimizi geliştirmemiz önem arz etmektedir. Ayrıca Dijital Çağda e-

ticaretin çok geliştiği Güneydoğu ve Malezya pazarına ulaşabiliriz. 

Malezya’nın e-ticaret pazarındaki gelirinin 2020 yılında 4 milyar 840 milyon 

ABD doları olduğu ve 2025 yılına kadar yaklaşık 10 milyar 951 milyon ABD 

doları olacağı tahmin edilmektedir. Ülkede 2020 yılında çevrimiçi 

perakendede en büyük segmentler sırasıyla; moda, elektronik, medya, 

oyuncak, hobi, kendin yap ürünleri, mobilya, ev eşyaları, gıda ve kişisel bakım 

ürünleri olarak sıralanmaktadır. 2020 itibarıyla Malezya’da 13 milyon e-

ticaret kullanıcısı bulunmaktadır. Bu nedenle mutlaka çevrimiçi satış 

platformları iyi değerlendirilmelidir.  

32,6 milyon nüfuslu Malezya’da birçok farklı etnik grup ve kültür bir 

arada yaşamaktadır. Nüfusun yaklaşık %70’i Malaylar, %23’ü Çinliler ve 

%7’si ise Hintlilerden oluşmaktadır. Malezya ekonomisi, Endonezya ve 

Tayland'dan sonra Güneydoğu Asya'nın üçüncü, dünyanın ise otuz beşinci 

büyük ekonomisidir. Malezya ticaret ve ekonomisini, Çin asıllı Malezyalılar 

domine etmektedir. “Forbes 2021” Malezya’nın en zengin ilk elli iş insanı 

listesinde, kırk üç Çin asıllı Malezya’nın bulunuyor olması, Çinlilerin 

Malezya’nın ekonomik ve ticari hayatındaki etkinliklerini açık bir şekilde 

ortaya koymaktadır. 

Türkiye ve Malezya arasında iş yapma olanaklarının başında, ticari 

rampa modeli yer almaktadır. Bahsi geçen model kapsamında, Türkiye için 
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Malezya üzerinden, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği ile Malezya, Filipinler, 

Tayland, Endonezya ve Singapur’a mal ve hizmet ulaştırma; Malezya için ise 

Türkiye üzerinden, Avrupa Birliği ile yirmi sekiz ülkeye mal ve hizmet 

ulaştırarak, ikili ilişkilerin gelişmesi fırsatı vardır. 

Malezya, ihracata dayalı bir sanayileşme politikası belirlemiş olsa da 

yabancı yatırımcıyı çekmeye oldukça önem veren, her yıl ihracat ve 

ithalatında cari fazlası veren bir ülkedir. 2021 yılı rakamları ile ihracatı 296 

milyar USD, ithalatı ise 235 milyar USD olup, 2021 cari fazlası ise 61 milyar 

USD’dır. Tüm ihracatını ve ithalatını Malezya Dış Ticareti Geliştirme Ajansı 

(MATRADE) aracılığı ile yönetmekte, aynı zamanda Malezya’ya her yıl çok 

ciddi yatırım çekmektedirler. Malezya’nın başarı ile dış yatırımları çeken 

kurumu ise Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA)’dur. Malezya, 

pandemiye rağmen 2021 yılında 43 milyar USD yatırım almıştır.  

Malezya hükümetinin uyguladığı etkin ekonomi politikaları, yaratılan 

düşük riskli, istikrarlı politik ortam, ülkede gerçekleştirilen kaliteli yatırımlar 

ve küresel finans krizi döneminde faaliyete geçirilen teşvik paketleri, ülke 

ekonomisinin dünya sıralamasındaki yerini korumasını ve ileri taşımasını 

sağlamıştır. 

 Malezya, Güneydoğu Asya’nın ihracata dayalı sanayileşme prensibini 

benimsemiş, yabancı yatırım çekmeye çok önem veren ülkelerinden biridir. 

Yabancı yatırımcıyı ülkeye çekmek için yatırımın önündeki engelleri en düşük 

düzeye indirmiştir. Orta-üst gelirli bir ülke olarak Malezya, 1970’lerden sonra 

ekonomisini hammadde üreticisinden, çok sektörlü bir ekonomiye 

dönüştürmüştür. Yüksek teknolojili, bilgi tabanlı endüstriler ve hizmet 

sektörlerinde yatırım çekerek, katma değerli üretimde daha da ilerlemeyi 

amaçlamaktadır. 

ASEAN’ın kurucu üyelerinden olan Malezya, Asya Pasifik 

Bölgesi’ndeki ana ekonomik forum olarak tanımlanan Asya-Pasifik 

Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) Başkanlığını 2020’de (bir önceki: 1998) 

üstlenmiştir. 

Bu aşamada biraz da Türkiye ile Malezya arasında ticareti geliştirmek 

amacıyla yürürlükte olan anlaşmalar hakkında da bilgi vermek yerinde 

olacaktır. 
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 Türkiye Malezya Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme 

Anlaşması: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti arasında 

gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önlemek ve vergi 

kaçakçılığına engel olmak amacıyla 27 Eylül 1994 yılında imzalanmıştır.  

 Türkiye Malezya Arasında Serbest Ticaret Anlaşması: Türkiye-

Malezya arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış olup, bunun devamı 

niteliğinde iki ülke arasındaki sektörel bazda sayıları artan ticari ziyaretler, 

seminerler ve konferanslar motivasyonumuzu artırmaktadır.  

 Ülkemiz ile Malezya arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) 17 Nisan 

2014’te imzalanmış 01 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 Ülkemizin Asya-Pasifik Bölgesi’nde Güney Kore’nin ardından ikinci, 

Güney Asya Bölgesi’nde ise ilk STA’sı olma özelliğini taşıyan anlaşma 

ile ülkemiz, Malezya pazarına AB’den önce tercihli giriş imkânı elde 

etmiştir. 

 Sekiz yıllık geçiş döneminin sonunda, yani 2023’de tarife satır sayısı 

bakımından ihracatımızın %99’u, ithalatımızın ise %86’sı; gümrük 

vergisinden muaf şekilde gerçekleşecektir. 

 STA’nın hizmetler, yatırımlar ve e-ticaret alanlarını kapsayacak şekilde 

genişletilmesi için müzakereler devam etmektedir. 

 Türkiye Malezya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunması Anlaşması: İki ülke arasında 25 Şubat 1998’de imzalanmış; 9 

Ağustos 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma, on yıllık bir dönem için 

yürürlükte kalacak ve anlaşmanın ilgili maddesine göre sona erdirilmediği 

sürece yürürlükte kalacaktır. Taraflardan her biri yazılı olarak diğer tarafa bir 

yıl öncesinden fesh ihbarında bulunarak anlaşmayı ilk on yıllık dönemin 

sonunda veya bundan sonra her an sona erdirebilir. 

  Bu aşamada, Türkiye ve Malezya arasında iş yapma imkânları, 

potansiyel projeler ve taraflar arasında özel sektörü cesaretlendirecek fikir ve 

önerilerimizi de sunmak isteriz.  

 İki Ülke Arasındaki Ticarette Yüksek Potansiyel Arz Eden 

Alanlar/Sektörler: 

 Genel ticaret, 

 İslami finans,  
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 Helal üretim, 

 Tarım, gıda ve içecek,  

 Savunma sanayi, 

 Yüksek teknoloji (havacılık ve uzay sanayi), 

 Makine,  

 İnşaat ve alt yapı, 

 Bilgi, iletişim teknolojisi, 

 Turizm. 

 Malezya’da İş Yapmak İçin Aşağıdaki Konulara Dikkat 

Edilmelidir: 

 Malezya halkının Türklere karşı sempatisinin olması bir avantajdır; 

örneğin Malezya’da seçmeli Türk okçuluğu dersini bugüne kadar 300’ün 

üzerinde öğrenci seçmiştir. 

 Online satış platformları değerlendirilmelidir. 

 Malezya’nın orta ve uzun vadede başarı getirecek bir pazar olduğu 

bilinmelidir. 

 Sabırlı olmak ve işleyişin yavaş temposunu kabullenmek gerekmektedir.  

 Ticarette Çin asıllı Malezyalıların varlığı unutulmamalıdır. 

 Büyük ölçekli iş yapılacağı zaman iyi bir yerel ortak seçilmelidir. 

 Mümkünse temsilci bulundurmak, mümkün olmadığı durumlarda 

distribütör/acente ile çalışmak önemli avantajlar sağlamaktadır.  

 Resmî makamlar ile ilişkiler güçlü olmalıdır. 

 Malezya Hakkında Ticari ve Genel Bilgiler:  

 Malezya, ihracata dayalı bir sanayileşme politikası belirlemiş olsa da 

yabancı yatırımcıyı çekmeye oldukça önem vermektedir. 

 Yabancı yatırımcıyı çekmek için yatırımın önündeki engelleri en düşük 

düzeye indirmiştir. 

 Malezya ekonomisi, Endonezya ve Tayland'dan sonra Güneydoğu 

Asya'nın üçüncü, dünyanın ise en büyük otuzbeşinci ekonomisidir. 
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 Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Kurucu Üyesidir (Üye 

Ülkeler: Brunei, Kamboçya, Endonezya, Laos, Malezya, Myanmar, 

Filipinler, Singapur, Tayland, Vietnam). 

 2020 yılı Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı sıralamasında 190 ülke 

içinde12’nci sıradadır. 

 Önemli petrol ve doğal gaz ihracatçısı ülkelerindendir (kaliteli petrol ve 

LNG rezervi). 

 Dünya palm yağı ihracatında birinci, üretiminde ise ikinci sırada yer alır. 

 Dünyanın başlıca kauçuk üreticileri arasındadır. 

 Dünyanın bir numaralı lateks ve nitril eldiven tedarikçisidir. 

 23 yıldır aralıksız dış ticaret fazlası vermektedir. 

 Net gıda ithalatçısıdır (gıda tüketimin %70’i ithal ediliyor). 

 Mevcut tarımsal üretimi palm yağı, kauçuk, kakao, pirinç ve tropik 

meyvelerle sınırlıdır. 

 İslami Finans (özellikle sukuk-islami bono) ve helal konularında 

dünyada lider konumdadır. 

 Ekonomi ve ticarette Çin asıllı Malezyalıların ağırlığı yüksektir. 

 İşsizlik Oranı; %3,3 (2019 verisi). 

 Yönetim Şekli; Federal anayasal monarşiye dayalı parlamenter 

demokrasidir. 

 İdari Yapı; 13 eyalet ve 3 federal bölgeden oluşmaktadır. Federal 

Bölgeler: Kuala Lumpur, Putrajaya ve Labuan. Yarımada’daki Eyaletler: 

Güneyden kuzeye doğru Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, 

Pahang, Terengganu, Perak, Kelantan, Pulau Pinang, Kedah, Perlis, 

Sarawak, Sabah. 

 Din; %61,3 İslam, %19,8 Budizm, %9,2 Hristiyanlık, %6,3 Hinduizm, 

%1,3 Çin geleneksel dini, %2,1 Animizm, halk inançları, Sihizm, 

Bahailik ve diğer inanç sistemleri. 

 Etnik Yapı; Malay (Bumiputra) %69,3, Çinli %22,8, Hintli %6,9 ve diğer 

(%1). 

 Genel Sıcaklık; 27’C’dir. 
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 Dil; Malayca (resmî), İngilizce, Çince, Tamilce. 

 Para Birimi; Malezya Ringiti, 

 GSYİH; (%) 364,7 milyon dolar (2019 verisi). 

 İklimi; ekvatoral. 

 Yüzölçümü; 330.252 (km²). 

 Nüfus; 32,6 milyon. 

 Türkiye’den uçuş mesafesi; 10-11 saat. 

 Hükümetin başı, Başbakan’dır. Federal Meclis; Temsilciler Meclisi 

(Dewan Rakyat) ve Senato (Dewan Negara) olmak üzere iki kanatlıdır. 

70 üyeli Senato üyelerinin 44’ü Kral tarafından atanmakta, 26’sı eyalet 

meclisleri tarafından seçilmektedir. Senatörler üç yıllık bir dönem için 

belirlenmektedir. Temsilciler Meclisi üyeleri ise seçimle 

belirlenmektedir. 

 24 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen Hükümdarlar Konferansı 

toplantısında; Pahang Eyaleti Sultanı Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin 

Al-Mustafa Billah Shah, Malezya’nın 16. Kralı olarak seçilmiştir. 

 Malezya’nın başlıca Ticaret ortakları ülkeler; Çin, Singapur, Hong Kong, 

Japonya, ABD, Tayvan’dır. 

 Malezya’nın SWOT analizi: 

 Güçlü Yönler: 

 İyi çalışan bir bankacılık sistemi ve finansal kaynakların olması, 

 Güçlü İslami Finans, 

 Helal alanında dünyada öncü olması, 

 İletişim kolaylığı (İngilizce), Malayca yanında, İngilizcenin kullanılıyor 

olması, 

 Bölgedeki stratejik konumu, 

 E-ticaret kullanımı, 

 Ticari açıdan güçlü bir hukuk sistemi olması, 

 ASEAN’a girilebilecek en önemli kapı olması, 

 Dünya Bankası’nın İş Yapılabilirlik Listesi’nde 12. sırada olması. 
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Fırsatlar: 

 Serbest Ticaret Anlaşması, 

 Pozitif Türkiye imajı, 

 Müslüman nüfus, 

 THY’nin doğrudan uçuşları, 

 Helal alanında işbirliği fırsatları, 

 Savunma sanayi, 

 Yüksek teknoloji ürünlerine rağbet, 

 Malezya’da işsizlik oranının %3,3 olması. 

 Umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımıza, ülkeye girişlerinde 90 

gün ikamet süreli turistik amaçlı giriş vizesi, ücretsiz olarak Malezya’ya 

giriş kontrol noktalarında verilebilmektedir.  

 Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden 

muaftır. 

Zorluklar: 

 Çin’in pazardaki hâkimiyeti, 

 Bölge ülkeleri ile güçlü ticari bağlar, 

 Pandemi, 

 Ekonomideki daralma, 

 İhalelerin şeffaf olmaması. 

 Zayıf Yönler: 

 İş yapma kültürünün pratik olmaması, 

 İhalelerin çok geç sonuçlanması veya iptal edilmesi ihtimali, 

 Siyasi belirsizlik, 

 Mesafe, 

 Çoğu ihale ve yatırımda yerel ortak zorunluluğu. 
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 Malezya Pazarının Genel Özellikleri: 

 Malezya’daki fikri mülkiyet koruması; patentlerin, ticari markaların, 

endüstriyel tasarımların, telif haklarının, coğrafi işaretlerin ve entegre 

devrelerin düzen tasarımlarından oluşur. 

 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) üyesi olup, fikri mülkiyet 

haklarına ilişkin Paris Sözleşmesi ve Bern Sözleşmesine taraftır. 

 Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) himayesinde imzalanan Fikri 

Mülkiyet Haklarının Ticaretle İlgili Yönleri Anlaşması’nı (TRIPS) 

imzalamıştır. 

 Ticari markalarını Malezya pazarında koruma altına almak veya 

patentlerini tescil ettirmek isteyen firmalarımız, Türkiye’de bulunan 

marka ve patent büroları kanalıyla ya da Malezya’da yerleşik marka ve 

patent danışmanları aracılığıyla tescil başvurularını Malezya Fikri 

Mülkiyet Kurumu’na (MyIPO-http://www.myipo.gov.my/en/home/) 

iletmelidirler. 

 Malezya pazarına girmek için yerel bir distribütör veya acente 

kullanılması tavsiye edilmektedir. Yerel bir distribütör genellikle 

gümrükleme işlemleri, yerleşik toptancılar/perakendecilerle ilişkiler, 

ürünü doğrudan büyük şirketlere veya kamuya pazarlama ve satış sonrası 

hizmetlerden sorumludur. Benzer şekilde hizmet ihracatçıları ise yerel 

bir ortak ile çalışmayı tercih etmektedirler. 

 Tüketici tercihleri değerlendirilirken etnik ve dini gurupların çeşitliliği 

dikkate alınmalıdır. 

 Türk iş insanlarının iş yapabilmeleri için Malezyalı ortaklarla uzun vadeli 

ve kişisel ilişkiler kurmaları; kaliteye ve satış sonrası tedarik ve servise 

özellikle vurgu yaparak hareket etmeleri avantaj sağlayacaktır. 

 Malezyalı firmalar için ilgili ticaret odalarına kayıt zorunluluğu 

bulunmamaktadır. Ticaret yapmak istediğiniz Malezyalı bir şirketin 

kayıtlı bir firma olup olmadığı konusunda bir doğrulama yapılmak 

istenmesi durumunda, şirket kayıtlarını tutan Companies Commission of 

Malaysia (SSM)’nın internet sitesinden yararlanılabilir SSM’den elde 

edilen bilgiler şirketin Malezya’da kurulu olup olmadığı ve şirket 

ortaklarına ilişkin bilgilerdir. Ancak, şirkete ilişkin detay bilgiler, anılan 

kuruluş tarafından belirli bir ücret karşılığında sağlanmaktadır. 
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 Malezya, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu Alımları Anlaşması’na 

taraf değildir. Bu nedenle ihalelerde yabancı şirketler yerel şirketler ile 

eşit rekabet etme fırsatına sahip değillerdir. Çoğu ihalede yabancı 

şirketlerin ihaleye katılabilmek için yerel bir ortak ile anlaşması 

gerekmektedir. Genellikle ihaleyi alan aracı bir Malay firma daha sonra 

taşeron firmalara işi yaptırmaktadır. 

 Malezya’da açılan tüm kamu ihaleleri Malayca olarak yayımlanan en az 

bir yerel gazetede ilan edilmek zorundadır. Uluslararası ihalelerin ise biri 

Malayca diğeri İngilizce olmak üzere en az iki ayrı yerel gazetede 

yayımlanması koşulu vardır. 

 Malezya’da gelirin ülke dışına çıkarılması konusunda bir kısıt 

bulunmamaktadır. 

 İş Yapma Kültürü: 

 Aile yapısı, sosyal statü önemlidir. Bu nedenle, kişilerin, varsa Dato, 

Datin Tan Sri, Tun gibi unvanları söylenmelidir. 

 Kartvizitler, kendini tanıtma faslından sonra değiş tokuş edilir. Değişim 

iki elle yapılırsa, karşı tarafa olan saygıyı gösterir. 

 Potansiyel muhataplarınız, sizinle iş yapmadan önce kişisel olarak sizi 

tanımak isteyeceklerdir. Malaylar, sizinle iş yapmaya başlamadan önce 

uzun uzun sohbet edeceklerdir. Görüşmeler ise uzun ve detaylı olacaktır. 

Bu noktada bir başka etken ise muhtemelen sizden ürün almadan önce 

bir başka firmadan söz konusu ürünü temin etmekte olması nedeniyle 

karar süreci uzayabilir. 

 Malezya’da karar süreci çok yavaş ilerler, bu sebepten sabırlı olunması 

gerekmektedir. 

 Bir iş görüşmesi talebinden önce bir bankadan veya ortak tanıdıktan 

referans mektubu alınması, görüşme isteğinizin göz ardı edilme şansını 

azaltacaktır. 

 Malezya’da kişisel güven, kontratlardan daha önemlidir. 

 Ülkede ödemeler yerel para ile yapılır. Günlük hayatta döviz ile ödeme 

kabul edilmez.  

 Bankalarda döviz hesabı açılabilmekte ve hesapta yabancı para 

tutulabilmektedir. Ancak hesaptan döviz çekilmek istendiğinde 

bozdurulup Malezya Ringiti’ne çevrilerek ödeme yapılmaktadır. 

 Ülkede kredi kartı ve çek kullanımı yaygındır. 
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 Malezya’da şirket kurulumuna ilişkin işlemler Companies Act 2016 

Kanunu gereğince Componies Commission of Malaysia (https:// 

www.ssm-einfo.my/index.php) (SSM) tarafından yürütülmektedir. 

Yabancıların Malezya’da faaliyet gösterebilmesi üç şekilde mümkündür: 

Doğrudan yabancı ortaklı şirket kurulması, Yabancı bir şirketin şubesi 

şeklinde faaliyet göstermesi, Temsilcilik ofisinin açılması. İlk ikisine 

ilişkin işlemler SSM tarafından yürütülürken, üçüncü konuda Malaysian 

Industrial Development Authority (MIDA-Malezya Sanayi Geliştirme 

İdaresi) yetkilidir. 

 Malezya’da hâlihazırda uygulanmakta olan ithalat düzenlemeleri, diğer 

ASEAN ülkelerine göre daha liberaldir. Çoğu ürünün “Genel Serbest 

Lisans” altında serbestçe ithalatı yapılabilmektedir. Ancak stratejik 

olarak belirlenmiş birtakım sektörlere ithalat kısıtlamaları getirilmiştir. 

Bunların arasında demir ve çelik, çimento, otomotiv ve otomotiv 

parçaları, polietilen ve polipropilen ve birtakım tarım ürünleri yer 

almaktadır. Tarım ürünlerinde kısıtlamalar yerli üretimi teşvik edilen 

pirinç, et, meyve ve sebze gibi ürünlerdedir. Donmuş tavuk, yumurta, süt 

ve şeker gibi ülkenin talebini karşılayamayan mallarda yeterli yerli 

üretim sağlandığı takdirde bunların ithalatı da kısıtlanabilmektedir. 

 Ayrıca güvenlik, din veya ahlaki yönlerden ithalatı yasak olan ya da 

ülkeye girmesi özel sertifikalara tabi olan ürün grupları için de 

kısıtlamalar söz konusudur. 

DEİK gibi önemli kuruluşlar vasıtasıyla, iki tarafın iş dünyaları sektörel 

anlamda daha da yakınlaşmakta, birebir işbirlikleri sayesinde iki ülke 

insanının kazan-kazan formülü üzerinden tam bağımsızlığına hizmet 

edilmektedir. Türkiye ve Malezya’nın paylaştığı bir diğer değer, iki ülkenin 

de içinde bulundukları coğrafyalara aralanan birer geçiş, köprü, kapı 

niteliğinde olmalarıdır. Malezya’dan Türkiye’ye bakıldığında, yine benzer 

şekilde Türkiye’den Malezya’ya bakıldığında görülen ufuklar, muhatap 

ülkenin sınırlarının ötesinde bölgesel işbirlikleri, dayanışma ve paylaşımlarla 

vücut bulmaktadır. Bir başka ifadeyle, Türkiye ve Malezya’nın ticari 

münasebetleri ikisinin de ötesinde içinde bulundukları ve bağlantılı oldukları 

bölgeleri de kapsamaktadır. Bunun bilinci içinde DEİK liderliğinde yürütülen titiz 

çalışmalar, Türkiye ve Malezya arasındaki fiziki mesafeyi anlamsızlaştırarak, 

aradaki dostluğu ticari verilere yansıtmaktadır. 

Diğer bir konusu ise iki ülke arası ticaret hacimlerinin dengelenmesi 

konusudur. Günümüzde Malezya, Türkiye’ye yaklaşık üç kat daha fazla 
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ihracat yapmaktadır. Buna karşılık Malezya’nın Türkiye’de ciddi bir yatırımı 

mevcut olup, Türkiye'nin ASEAN'daki bir numaralı ticaret ortağıdır. Ticaret 

hacmimizde ülkemiz aleyhine olan dengesizliği gidermek ve ikili ticaretimizi 

kazan-kazan ilkesi temelinde sürdürülebilir bir yapıya ulaştırmak temel 

hedefimizdir.  

DEİK Türkiye-Malezya İş Konseyi olarak bu kitabın ülkelerimiz 

arasındaki mevcut kapsamlı ilişkilere katkıda bulunacağına inanıyor, daha 

fazla sayıda iş insanımızın Malezya ile ticaret ve yatırım ilişkisi tesis etmesine 

vesile olmasını temenni ediyorum. 

 



COHOR: TEMENGGUNG AİLESİ VE BİR KLÂSİK 

SULTANLIĞIN İHYASI 

Mehmet ÖZAY 

Giriş 

Malay Yarımadası, 19. yüzyıl boyunca yaşanan bir dizi siyasi ve 

toplumsal değişimlere konu olmuştur. Bu bölgedeki Malay Müslüman 

toplumlarında, ilk sosyolojik çalışmayı ortaya koyan Munshi Abdullah’ın dile 

getirdiği üzere bu yüzyıl, “eski düzenin yıkılıp, yerine yeni bir düzenin inşası 

anlamına gelen kapsamlı değişimler dönemidir” (Andaya, Matheson 1982: 

109). Bu çerçevede, söz konusu bu uzun tarihi süreç, iç ve dış siyasal ve 

toplumsal aktörleriyle birlikte ele alınmayı hak etmektedir. 

Sömürgecilik sürecinin 19. yüzyılın başlarından itibaren aldığı yeni 

yönelim, Malaka Boğazı çevresinde de siyasal ve toplumsal değişimin 

habercisi olmuştur. Bu noktada, Malay Yarımadası’nın güneyinde, kadim 

Malaka Sultanlığı’nın (1411-1511) devamı niteliğindeki siyasi yapıların 

varlığı, zamanla teritoryal olarak genişleme göstermiş ve Malaya’nın 

güneyinde Cohor ile Sumatra Adası’nın doğu sahillerinde Riau’nun 

birleşmesine konu olmuştur. Öte yandan, 19. yüzyılda, İngiltere ve Hollanda 

gibi sömürgeci güçler, Avrupa’daki gelişmelerin de tesiriyle Takımadalar 

bölgesinde karşı karşıya gelirken, ortak çıkarları doğrultusunda bazı 

politikalarda birleştikleri görülmektedir. Bu çerçevede, Cohor-Riau ya da 

Cohor-Lingga-Riau (1699-1824)1 adıyla da anılan, Malaka Boğazı’nın Güney 

Çin Denizi’ne açılan kesiminde, Malaya topraklarının güneyi ile Sumatra 

Adası’nın doğu sahillerinde teritoryal egemenliğe sahip sultanlığın paylaşımı 

gündeme gelmiştir. ‘Sömürge siyasası’ adını verdiğim söz konusu bu gelişme, 

çalışmanın ana konusunu oluşturan kadim Cohor Sultanlığı’nın yeniden 

ihyasıyla bağlantılı olduğu gibi özellikle de modernleştirmeci sıfatını hak 

                                                           
  Doç. Dr., e-posta: mehmedozay@gmail.com; ORCID: 0000-0002-2719-1543. 
1  1824 Londra Anlaşması ile bu sultanlık ikiye bölündü. Hollanda sömürge yönetiminin 

Sumatra Adası’ndaki yayılmacı politikalarının bir sonucu olarak, Riau-Lingga Sultanlığı 

1913 yılında siyasi varlığını ve meşruiyetini kaybetti (Anuar 2019; Putten 2011: 222). 
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eden, hükümdar Ebubekir’in mensubu olduğu yönetici aileden başlayarak, 

siyasi varlığını ve sergilediği kalkınmacı modernleşme politikalarını 

açıklamaya olanak tanımaktadır.  

İngiliz sömürgeci aklı, 19. yüzyıl başlarından itibaren Malay 

Yarımadası’nda oluşturmaya çalıştığı ekonomik ve siyasi yapılaşmada siyasi 

aktörlüğü, kadim Cohor sultanlığı yönetiminde, Bendahara’dan sonra, ikinci 

en önemli kurum olan Temenggungluğu yürüten aileye vermiştir.2 Ailenin bu 

süreçte görev yapan isimlerine bakıldığında sırasıyla, Abdul Rahman (ö. 

1825)3 oğlu İbrahim (ö. 1862) ve torunu Ebubekir’in (1831-1895)4 

yönetimleri sadece, bütün bir 19. yüzyılı kapsamakla kalmamış, aynı zamanda 

Ebubekir’in şahsında görüldüğü üzere, Malay dünyasında bir ilk olarak 

siyasal evrim geçirmek suretiyle sırasıyla Temenggung, Maharaja ve 

Sultanlık unvanlarını edinmişlerdir.5 

Ailenin bu üç ferdinden Ebubekir Dönemi, çok farklı özellikleriyle dikkat 

çekmektedir. Ebubekir’in hükümdarlığında, diğer Malay sultanlıklarında 

görülmeyecek denli, Cohor yönetimi ile İngiliz sömürge yönetimi arasında, 

siyasal ve ekonomik olarak ‘karşılıklı uyumluluk’ (mutual accommodativeness) 

                                                           
2  Temenggung, klâsik Cohor-Riau sarayında mali işlerden sorumlu Bendahara’dan sonra 

ikinci en önemli kurumsal yapıydı, adalet işlerinden sorumluydu (Trocki 2007: 24). 

Özellikle, Sumatra Adası ve Malaya bölgesinde kadim zamanlarda kullanılan bir Malay 

yönetici unvanıydı (Abdullah 2008: 2013). Riau-Lingga, Sumatra Adası’nın Doğu sahil 

şeridinde bulunan ve ‘Malay’ olarak bilinen bölgesidir (y.y. 1920: 7). 
3  Temenggung Abdul Rahman’ın, Cohor-Riau Sultanlığı yönetiminde yaşanan gelişmelerle 

bağlantılı olarak özellikle, 1815 veya 1816 yılında Singapur Adası’nda yerleştiği ve merkez 

yönetimden bağımsız bir yönetim sergilediği anlaşılmaktadır (Newbold 1839: 278).  
4  Malezya Federasyonu’nun eyaletlerinden Cohor’da halen varlığını sürdüren Cohor 

Sultanlığı resmi sitesinde Ebubekir’in doğum tarihi, 10 Mart 1833 olarak belirtilmektedir 

(“History of the Johor Sultanate”; Abdul Rahman 2008: 213). 
5  Çalışmada sıklıkla başvurulan Temenggung, Maharaja ve Sultan kavramlarına kısaca 

değinmekte yarar var. Bu üç kavram, Malay saraylarında kullanılmış olmakla birlikte, siyasi 

literatür noktasında hem ait olduğu kültür, hem de statü olarak birbirinden farklılaşmaktadır. 

Sarayda adalet işlerinden sorumlu kişiye verilen unvan olan Temenggung ‘haznedar’ 

anlamına gelen Bendahara ile beraber hükümdardan sonraki en önemli yönetici kurumunu 

temsil etmektedir. Maharaca (Maharaja), Sankritçe bir kelime olup Hindistan’daki klâsik 

hanedanlıklarda yöneticiler için kullanılmıştır. Malay Takımadaları’nda ‘raja’, ‘maharaja’ 

unvanlarının kullanılması Hindistan ile olan tarihsel ve geleneksel ilişkinin varlığına işaret 

etmektedir. Raja, yerel yöneticiler için kullanılırken, Maha-Raja (maha, en büyük) ise üst 

düzey yönetici anlamına gelmektedir. Bölgenin İslamlaşma sürecinde de bu kavram 

kullanılmaya devam etmiştir. Sultan ise Selçuklular döneminde kullanılmaya başlanan ve 

giderek neredeyse tüm Müslüman hanedanlıklarca kullanılan bir unvandır. Cohor 

Sultanlığı’nın ihyası sürecini, bu üç kavramın İngilizler vasıtasıyla nasıl bir değişime konu 

olduğuyla izah etmek mümkündür. 
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kavramıyla açıkladığım yöntem benimsemiştir. 1866 yılında Cohor 

Bahru’nun, Cohor Sultanlığı’nın başkenti ilân edilmesi ve o dönem Maharaja 

unvanını taşıyan Ebubekir’e ‘sultanlık’ unvanının verilmesi, Singapur 

Adası’ndaki İngiliz sömürge yönetimiyle ilişkilerinde yeni bir evrenin 

başlaması anlamına geliyordu. Çeşitli kaynaklarda, Ebubekir’in karizmasının, 

yönetimini üstlendiği siyasi yapının eko-politiğinin geliştirilmesi 

konusundaki çabası ve İngilizler karşısında boyun eğmeyişine gönderme 

yapılırken (Trocki 2007),6 diğer bazı kaynaklarda ise İngiliz yönetiminin 

belirleyiciliğine vurgu yapılır. Öyle ki Singapur Adası’ndaki İngiliz sömürge 

yönetimi, hem ekonomik ve hem de siyasal anlamda sürdürülebilirliğine 

katkısından ötürü, Cohor Sultanlığı’na duyduğu ihtiyaç nedeniyle doğrudan 

siyasi müdahalelerden kaçınmakla birlikte, çeşitli mekanizmalar vasıtasıyla 

Ebubekir üzerinde yönlendirici bir politika izlemiştir (Wah 2013; Andaya, 

Matheson 1982; Andaya 1976; Johan-Crouch 1974; Tarling 2001).7 

Birbirinden bağımsız değerlendirilemeyecek olan bu iki hususun, tarihsel 

olarak nasıl ortaya çıktığı ve gelişme gösterdiği ise 18. yüzyıl sonu ve özellikle 

de 19. yüzyıl başlarındaki gelişmeler üzerinden anlamlandırılabilmektedir. 

Öte yandan bu süreçlerle ilgili bazı değerlendirmelerde yaşanan 

toplumsal dönüşümün, “Batılı bir sömürgeci güç tarafından, Batılı olmayan 

bir toplumun yaşam tarzını değiştirmeye zorlanması” söyleminin (Abdullah 

2008: 211), Cohor Sultanlığı’ndaki değişim sürecini açıklamaya kâfi 

gelmemektedir. İngilizlerin doğrudan bir zorlayıcılığı söz konusu olsa bile, bu 

durum, Temenggung ailesinin Singapur’daki ve ardından Cohor Bahru’daki 

yaşamı onlarda yukarıda dikkat çekilen taklit, benzerlik kurma, içselleştirme 

gibi süreçlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Söz konusu süreçte, Cohor 

yönetimi veya Temenggung ailesi ile İngiliz sömürge yönetimi arasında sıcak 

çatışma boyutunda bir farklılaşmanın olmaması da süreçlerin evrimsel bir 

seyir takip ettiğini ortaya koymaktadır. 

                                                           
6  Bu çerçevede, babası Temenggung İbrahim döneminden başlayarak ekonomik modernleşme 

konusunda ortaya konulan çabaların Ebubekir döneminde devam ettirilmesi ve bu sürecin 

Singapur Adası’nda İngilizlerle yakın ticari, ekonomik ve idari işbirliklerine evrilmesi 

dikkate alınmalıdır (Basri, Haron 1978: 1; Moain 2002: 33; ‘Moar’, The Straits Times, s. 1). 
7  Bazı çalışmalarda (bkz.: (Hasselgren 2000: 37), bölgedeki faaliyetleri çerçevesinde özelde 

de Cava Adası tecrübesinden hareketle, Raffles’a ve dolayısıyla İngiliz sömürge yönetimine 

atfedilen zor kullanarak yerli yönetimler üzerinde işgal girişiminde bulundukları yönündeki 

ifade ne Singapur ve Cohor ne de Malay Yarımadası’nda zamanla ortaya çıkacak diğer 

gelişmelerde genel itibarıyla doğruyu yansıtmamaktadır. 
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Söz konusu bu değişim sürecini ilki ana dönemler, ikincisi alt dönemler 

olarak adlandırmak, bölgedeki gelişmelerin anlaşılmasını kolaylaştıracaktır. 

Bu çerçevede, ana dönemleri ilki 1819-1877 ve ikincisi 1877-1895 olarak 

belirliyoruz. Bu ana dönemlerden ilki, İngiliz sömürge yönetimince Singapur 

Adası’nın kurulmasıyla başlamakta ve Ebubekir’in Cohor sultanı olarak 

atanmasına kadar sürmektedir. İkinci dönem ise onu sultanlığın yönetiminde 

tek söz sahibi yaparken, aynı zamanda bir yandan İngilizlerle kurduğu ve 

geliştirdiği ilişkileri öte yandan, Cohor’un modernleşme süreçlerini ortaya 

koymaktadır. Ara dönemleri ise birincisi 1819-1824; ikincisi, 1825-1855 ve 

üçüncüsü 1856-1866 yani, Cohor Bahru’nun yeniden ihya edilen Cohor 

Sultanlığı’nın, Ebubekir zamanında başkenti olduğu yılları kapsayacak 

şekilde tespit ediyoruz.  

İngiliz sömürge yönetiminin ‘hanedanlık sapması’ olarak adlandırdığım, 

söz konusu siyasi evrimi yönetmesi iki açıdan önem taşımaktadır: Birincisi, 

Cohor-Lingga-Riau Sultanlığı’nın bölünmesiyle kadim Cohor Sultanlığı’nın 

yeniden ihya edilmesidir.8 İkincisi, Hindistan merkezli İngiliz sömürge 

yönetiminin Hindistan ve Çin arasında geliştirilmek istenen ticari ve 

ekonomik varlığının ve bunu sağlayacak sürdürülebilir bir siyasal yapının 

ortaya konulmasıdır. Söz konusu bu gelişme, sömürgecilik sürecinin sadece 

ticaret dünyasında değil, teritoryal ve siyasi egemenlik noktasında da var 

kıldığını göstermektedir. Bu çerçevede, Cohor-Riau9 geleneksel sultanlığının 

öznesi olduğu gelişmeler dikkat çekicidir.10 Bu noktada, bu geleneksel 

                                                           
8  Cohor (Johor/e) adı, Arapça ‘jauhar’ kelimesinin Malay diline adaptasyonu olup, 1511 

yılında Malaka Sultanlığı’nın Portekizliler karşısında egemenliğini yitirmesinin ardından 

kurulan denizci devlete ad olmuştur. Malaka’yı terk eden dönemin sultanı 1512 yılında, 

Malaka şehrinin güneyinde Cohor Nehri civarına yerleşmiştir. Ancak, 17. yüzyılda siyasi 

varlığı sona ermiştir (Trocki 2007: 21). Cohor adıyla yeni bir sultanlığın kuruluşu ise Malaka 

Sultanlığı’nın son hâkimi Mahmud Şah’ın oğlu Alaaddin Riayat Şah tarafından 1528 

tarihinde gerçekleşmiştir (Anuar 2019).  
9  Malay Yarımadası’nın güneyinde Cohor Nehri ile Sumatra Adası’nın doğu sahillerindeki 

Riau Takımadaları’na bağlayan suyolu, 1700-1824 yılları arasında siyasi varlığı süren 

Cohor-Riau Sultanlığı’nın merkezini teşkil ediyordu (Hutchinson, 2020: 14). 
10  Çalışmanın sınırlılığından dolayı Takımadalar’da İngiltere ve Hollanda sömürgeciliği 

arasındaki rekabetin tüm boyutlarına yer verilmemiştir. Bunula birlikte, İngilizlerin son 

derece kârlı bir ticaret dünyasının var olduğu Takımadalar’da özellikle de Malaka 

Boğazı’nın güneyinde Sumatra ve Cava Adaları’nda Hollandalıların İngilizleri dışlaması; 

Hollandalıların Riau bölgesine 1785 yılından itibaren hâkim olmaları, Madras merkezli 

İngiliz yönetiminin William Farquhar ve Thomas Stamford Raffles gibi önde gelen 

memurlarının, yeni bir alan kazanmak adına Hollandalılarca atıl tutulduğu ‘keşfedilen’ 

Singapur Adası’na yerleşmeleri (Matheson 1972: 119; Newbold 1839: 360, 361) belki de 

bölge tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 
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sultanlık yönetiminin ikiye bölünmesinin yanı sıra, Cohor Sultanlığı olarak 

yeni bir siyasi yapının oluşturulması ve buraya geleneksel hanedanlık ailesi 

dışından yapılan atama ile yaşanan kopuş, önemli gelişmeler olarak 

zikredilmeye değerdir. Bu gelişme, İngiliz sömürgeciliğinin Hindistan ve 

Takımadalar bölgesi arasındaki ticaretinin sağlam temeller üzerine 

yapılaştırılması anlamı taşıdığı gibi bunun daha da ötesinde, Hindistan ve Çin 

arasında ticari ilişkilerin yaygınlaşarak sürdürülebilmesini olanaklı kılmıştır. 

Bu noktada, Cohor Sultanlığı’nın ihyası, Madras merkezli İngiliz Doğu Hint 

Yönetimi’nin teritoryal olarak da doğuya doğru genişlemesi sürecinde 

pragmatik ve pratik çözümler üretme geleneğinin bir parçası olarak 

anlaşılmalıdır. Öyle ki çatışmacı politikalar yerine, yerli siyasi unsurlarla 

çeşitli anlaşmalar yapmak suretiyle İngiliz sömürge yönetiminin Cohor 

Sultanlığı adıyla yeni bir sultanlığın oluşumundaki rolü belirleyici bir nitelik 

taşımaktadır. 

Kadim Cohor Sultanlığı ve Değişim Göstergeleri 

Cohor-Riau Sultanlığı’nın, sömürgecilik dönemindeki gelişmelerin bir 

sonucu olarak ortaya çıkan teritoryal bir güçtür. Bu sürecin gelişimini kısaca 

ortaya koymakta yarar var. 16. yüzyıl başlarında, Hindistan’ın kuzey-batı 

sahillerindeki liman şehirlerini kontrol eden Portekiz sömürgeciliğinin, kısa 

süre zarfında Hint Okyanusu’ndaki geniş ticaret dünyasında önemli rolü olan 

Malaka şehir devletini, bir başka deyişle Malaka Sultanlığı’nı 1511 yılında ele 

geçirmesi üzerine, son hükümdar Sultan Mahmud ve ardından oğlu Riayat 

Şah, Malay Yarımadası’nın güneyindeki Cohor bölgesinde siyasi varlığını 

sürdürdü. Portekizlilerle uzun süren mücadeleler nedeniyle söz konusu bu 

siyasi yapı değişik dönemlerde Cohor ve Riau topraklarının farklı 

bölgelerinde yerleşime konu oldu. Bu süreç, Malaka Boğazı’nın güneyindeki 

Malay topluluklarıyla özellikle de Riau ile kurulan siyasi ittifak, “Cohor-Riau 

Sultanlığı” adıyla yeni bir site devletinin ortaya çıkmasına neden oldu 

(Borschberg 2013: 2).11  

                                                           
11  Cohor-Riau, Malaka Sultanlığı’nın siyasi yapısı gibi dilini yani, Malaycayı (Bahasa Malayu) 

da miras almıştır (Adelaar 1994: 3-4). Cohor’un siyasi olarak önemi, sadece Malaka 

Sultanlığı’nın değil, 7 ilâ 13. yüzyıllar arasında bölgede egemenlik süren kadim Srivijaya 

Devleti’nin de varisi olmasıyla ortaya çıkar (Barnard 2005: 119). Srivijaya Devleti, 

günümüzde Endonezya sınırları arasında yer alan Sumatra Adası’nın güneyinde, Palembang 

merkezli olması dolayısıyla modern ulus devletler olan Malezya ve Malezya içindeki Cohor 

Eyaleti ile Endonezya arasında, tarihsel ve geleneksel geçmiş noktasında, bir tür ayrışma 

olgusu olarak yer almaktadır. 
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Malay Yarımadası’nda siyasi değişimin ortaya çıkışı, 3 Eylül 1699 

tarihinde, dönemin Cohor-Riau hükümdarı Sultan 2. Mahmud’un (1685-1699) 

sarayda öldürülmesiyle başlar.12 Bu gelişme, aynı zamanda kadim Cohor 

Sultanlığı’nın (Johor Lama) sonu anlamına gelmektedir (Kim 2011: 17). 

Yerine geçecek varisinin olmaması nedeniyle, sarayda sultandan sonra en 

önemli konumda bulunan bendahara (hazinedâr) Malaka Sultanlığı 

döneminde görev yapan diğer bazı üst düzey yöneticilerle birlikte yeni 

sultanlığı yönetmiştir. Söz konusu bu zorunlu hanedanlık değişiminin yanı 

sıra yeni süreç bir yandan Portekizliler, öte yandan Hollandalılar gibi Batılı 

sömürgeci güçlerle ve zaman zaman da Açe Darüsselam Sultanlığı gibi 

Malaka Boğazı ve çevresinde etkili olan diğer bazı Malay güçlerle 

mücadeleye konu olmuştur (Putten 2011: 221). Bu süre zarfında, hem sürekli 

yer değiştirilmek zorunda kalınması, hem siyasetine ve bölge ticaretine hâkim 

olma gibi nedenlerle, Malaka Boğazı’nın güneyinde Sumatra Adası’nın doğu 

kıyılarında Riau Adaları’nda da varlık sürmüştür.13  

Bölgede siyasal ve teritoryal değişimi, İngilizlerin Hindistan ve Çin 

arasındaki ticareti sürdürmelerini olanak sağlayacak şekilde, Malaka Boğazı 

çevresinde güvenli ve jeo-stratejik öneme sahip limanlar tesis etmesiyle 

bağlantılıdır. Bu çerçevede, Malaka Boğazı’nın kuzey girişinde, 1786 yılında 

dönemin Kedah Sultanlığı’na bağlı ancak, ticari ve tarımsal faaliyete konu 

olmadığı anlaşılan Penang Adası’nda (Prince of Wales Isle) yapılan 

anlaşmayla elde edilen kullanım hakkı bu sürecin başlangıcını oluşturur 

(Cameron 1965: 14).14 Boğaz’ın güney çıkışında benzer bir yapının 

oluşturması ihtiyacı Singapur Adası'nın ‘keşfedilmesiyle’ gündeme gelmiştir. 

Öyle ki İngilizler önce William Farquhar’in girişimiyle ve ardından Thomas 

Stamford Raffles marifetiyle Singapur Adası’nı ‘keşfetmeleri’ Ada’nın sadece 

bir liman olarak hizmet vermesini değil, kadim Cohor Sultanlığı’nın ihyasını 

içeren sürece konu olmuştur. Bu dönemde, 1811-1816 yılları arasında 

Raffles’ın Batavya Valisi olmasının (Wurtzburg 1984: 351; Dick 2002: 3; 

(y.y. 1920: 13), bölgenin siyasal ve toplumsal özellikleriyle egemenlik süren 

yerli çevreler arasındaki ilişkiler konusunda önemli bir bilgi birikimi 

sağlamasına yol açmıştır. Cohor-Riau’da hanedan ailesi arasındaki 

                                                           
12  Sultan 2. Mahmut, Malaka sultanlığı hanedanlığının son hükümdarıydı (Borschberg 2013: 

3). 
13  kemahkotaan.johor.gov.my/pengenalan/sejarah-kesultanan-johor/?lang=en 
14  Söz konusu bu anlaşmadan 14 yıl sonra Ada’nın, Malaya Yarımadası’na bakan karşı kıyıları 

Kedah Sultanı’ndan alınarak İngiliz yerleşimine açılmıştır (Province Wellesley) (A.g.e.). 
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çekişmeden bu dönemde haberdar olduğunu düşündüğümüz Raffles, 1812 

yılında Madras’taki İngiliz genel valiliğine, Singapur Adası’nda bir ticaret 

istasyonu oluşturulması teklifini getirmesi, 1819 yılında Ada’nın İngiliz 

yönetimine geçmesinin önünü açmıştır. Bu noktada, Raffles’ın, Cohor-

Riau’da taht kavgasında kaybeden tarafta olan ve aynı zamanda Singapur 

Adası’nın teritoryal egemenliği kendisinde bulunan Temenggung Abdul 

Rahman ile yaptığı anlaşma (Lee 1991: 3) ve Temenggung vasıtasıyla 

hanedan ailesinin dışlanmış olan büyük ferdi Hüseyin’e ulaşması sonucu, 6 

Şubat 1819 tarihinde varılan anlaşmayla İngilizler, Ada’da serbest ticaret 

merkezi kurma hakkı elde ettiler (Lee 1991: 4; Newbold 1839: 290).15  

Bu süreç, zamanla İngiliz kapitalizminin gelişmesinde Doğu 

Takımadaları sömürgeciliği çerçevesinde gayet dikkat çekicidir. Ada, o 

döneme kadar bir balıkçı köyü ve çevresindeki birkaç yüz kişilik nüfustan 

ibaretken (Newbold 1839: 277, 279), 1819 yılının Şubat ayı ile Ağustos ayı 

arasındaki kısa dönemde Takımadalar’ın farklı bölgelerinden aldığı göçle, 

önemli bir nüfus potansiyeline ve ticaret merkezi unvanı olmaya aday 

olduğunu gösterdi. Bu çerçevede, Çin’in güneyinden, Sulawesi Adası’ndan 

denizci ve tüccar kimlikleriyle tanınan Bugis toplumunun ve Sumatra 

Adası’ndaki çeşitli Malay grupların Ada’ya göçleri ile sayısı beş bini, yaklaşık 

bir yıl sonra ise bunun iki katı nüfusa ulaştı. Söz konusu bu gelişme, yüzyıl 

boyunca tedrici olarak gelişme gösteren göç süreçlerinin ilk safhası olarak 

dikkat çeker (Newbold 1839: 279; Bastin 1960: 123; Chelliah 1940: 46 (?).16 

1819 yılında Singapur Adası’nın benzer bir gelişmeye konu olması, 

Malay Yarımadası’ndaki Malay Sultanlıklarının şu veya bu şekilde İngiliz 

Kraliyeti’ne bağlı sömürge yönetimi ile siyasi ve ticari ilişkileri başlatmaları 

ve aynı zamanda bunun sömürge yönetiminin egemenlik tesisi kurmalarına 

yol açmıştır. Özellikle, son derece stratejik suyolları üzerinde bulunan ve canlı 

bir ticaret evreni ile dikkat çeken Boğazlar Yönetimi (Straits Settlements) adı 

verilen sistemle İngiliz sömürgeciliği Penang Adası, Malaka şehri ve Singapur 

Adası’ndaki Hindistan ve Çin arasındaki ve Hint Okyanusu ile Avrupa 

arasındaki küresel deniz ticaretinde belirleyici olmuştur (Furnivall 1943: 31). 

                                                           
15  Cohor-Riau Sultanı 3. Mahmud’un 1812 yılında vefat etmesi üzerine, Hüseyin ve Abdul 

Rahman adındaki iki oğlu arasındaki taht mücadelesinde küçük kardeş Abdul Rahman 

başarılı olmuştur.  
16  Ada’nın bu erken dönem nüfusuyla ilgili farklı bilgiler mevcuttur. Örneğin, Ada’nın 

kurucusu olarak adı zikredilen Thomas Stamford Raffles, 1824 yılında Ada’dan ayrılırken 

kendisini uğurlayan Avrupalı ve yerli nüfusu oluşturan on bin kişinin olduğuna dikkat çekilir 

(Pratt 1931: 14). 
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Singapur Adası, çok kısa bir süre zarfında bölgesel ve küresel ticaretin 

doğudaki merkezlerinden biri unvanını kazanırken, bu gelişme İngiliz 

kapitalizminin de gelişmesi anlamı taşıyordu. İngiliz yönetiminin bu 

ekonomi-politiğinin uygulamada örneğin, Portekiz sömürgeciliği gibi askeri 

gücü vasıtasıyla doğrudan yıkıcılığı değil, bölgedeki millet, din ve siyasi 

farklılıkları görece dikkate almadan işbirlikleri üzerinden yayılmacılığı 

gözetmiştir. Bununla birlikte, bu süreç tek yanlı olmayıp, yerli unsurların 

işbirlikleri ve yönelimleriyle paralel arz etmiştir. Bu anlamda, Temenggung 

İbrahim ve oğlu Ebubekir dönemlerinde anlaşıldığı üzere, Cohor 

Sultanlığı’nın yeni bir hanedanlık ile ihyası kaçınılmaz bir önem arz etmiştir. 

Cohor Hanedanlığı’nda yaşanan söz konusu bu değişim, yeni bir 

hanedanlığın teşkili Malay Yarımadası’ndaki diğer köklü hanedanlıklar kadar 

toplumsal liderlik konumundaki elitlerce temkinle ve hatta tepkiyle 

karşılaşıldığını söylenebilir. Öyle ki bu çevreler söz konusu bu gelişmeyi, 

“adaletsizlik” olarak değerlendirip bu gelişmeye dair verdikleri tepkide temel 

sorumlunun İngilizler gördükleri anlaşılmaktadır.17 Özellikle, Yarımadası’nın 

doğusundaki Terengganu ve Pahang Sultanlıkları’nda böylesi tepkiler 

gündeme getirilmiştir. Bunun temel nedeni, Cohor-Riau Sultanlığı’nda klâsik 

hanedanlık geleneğinden kopuş gösterilmektedir (Cameron 1965: 137; Basri, 

Haron 1978: 1).18 Bu gelişmeden ötürü, Malay Yarımadası’ndaki diğer 

hanedanlıklar kadar toplumsal liderlik konumundaki elitlerin, “adaletsizlik” 

olarak değerlendirip, bu gelişmeye dair verdikleri tepkide temel sorumlunun 

İngilizler gördükleri anlaşılmaktadır.19 Bununla birlikte, söz konusu bu 

gelişmeyi, sadece bir siyasi değişiklik olarak algılamak mümkün değildir. 

Bunun ötesinde, İslam öncesi dönemden başlayan yönetici hanedana 

bahşedilen kutsallık veya yarı kutsallık olgusuyla da bağlantılı olduğu 

düşünülebilir. 

 

 

                                                           
17  ‘Moar’, The Straits Times, 1 December 1877, s. 3. 
18  Söz konusu hanedanlık değişimi, hassas bir konu olması nedeniyle İngiliz sömürge 

yönetimince de dikkatle değerlendirildiği anlaşılıyor. Bununla birlikte, Singapur’a en yakın 

bölgede ticari ve ekonomik faaliyetleri yönetebilecek ve İngilizlerle uyum içerisinde bir 

yönetim sergileyebilecek birinin getirilmesi temel amaç olduğundan, Maharaja Ebubekir 

üzerinde karar kılınmıştır (“The Administrator of the Straits Settlements”). 
19  ‘Moar’, The Straits Times, 1 December 1877, s. 3. 
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Singapur Adası’nda İngiliz Egemenliğinin Tesisi  

Cohor Sultanlığı’nın yeniden kuruluş süreci ve bu çerçevede yaşanan 

siyasal ve toplumsal değişim, Malay Yarımadası’nın güney ucunda Singapur 

Adası’nın İngiliz yönetimine geçmesiyle gündeme gelmiştir.20 Bu çerçevede 

özellikle, Singapur ve bir süre sonra, yanı başında yeniden ihya edilecek olan 

Cohor Sultanlığı’nın hızlı bir toplumsal ve ekonomik değişime konu 

olmasında bazı önemli faktörler rol almıştır.21 Bunlardan ilki, İngiliz ve 

Hollanda sömürgeci güçlerin jeo-ekonomik ve jeo-politik imkânlara sahip 

Malay dünyasını paylaşmaya yönelik girişimleridir. Bu iki sömürgeci güç, söz 

konusu bu topraklardaki irili ufaklı siyasi yapıların, bir yandan kendi 

aralarında öte yandan, Hindistan ve Çin ticaretindeki belirleyicilik rollerini, 

kendi ticari çıkarları ve siyasi yayılmacılıkları bağlamında devam ettirme 

konusunda agresif girişimlerde bulunmuşlardır. Bunun bir neticesi olarak, 

William Farquhar22 ve Thomas Stamford Raffles marifetiyle,23 Singapur 

                                                           
20 İngilizlerin Singapur Adası’nı Hindistan ve Çin arasındaki deniz ticaret rotasında ara 

noktalardan biri olarak düşündükleri gibi Ada’nın kendine has doğal özelliklerinin de bu 
siyasi niyete son derece uygun olduğu görülür. Bu anlamda, Hollandalıların 17. yüzyıl ikinci 
yarısında Karayipler’de yerleştikleri St. Eustatius Adası’yla benzerlikler göstermektedir 
(Adayla ilgili detaylar için bkz.: Enthoven 2012). Öyle ki Singapur Adası, topografik 
özelliklerinden ötürü yoğun bir tarımsal faaliyete konu olmamakla birlikte, derin limanı, yanı 
başında Malay Yarımadası gibi zengin hinterlandı, Sumatra ve Cava Adaları ile gayet yakın 
bağı adayı hem lojistik hem de zamanla serbest ticaret üssü haline gelmiştir. 

21 1511 ilâ 1699 yılları arasında varlık süren Cohor-Riau Sultanlığı, Malaka Boğazı’nın güney 
bölgesinde Malay Yarımadası ile Sumatra Adası’nı birleştiren en dar bölgede deniz trafiğini 
kontrol etmesiyle jeo-stratejik öneme sahipti. Söz konusu bu teritoryal alan bir yandan, Hint 
Okyanusu’na öte yandan, Güney Çin Denizi’ne açılan önemli suyolları üzerinde 
bulunuyordu.  

22  William M. Farquhar, İngiliz Doğu Hint Şirketi’nde mühendis olarak çalıştığı dönemde, 

Captain Cook ile Malaka Boğazı çıkışında Malaka Şehri’ni Hollandalıların teslim aldı. 

Malaka şehri ile Singapur Adası’nın birbirine yakın olması dolayısıyla Ada’nın Raffles 

tarafından değil, Malaka’da yöneticilik de yapmış olan Farquhar tarafından çok daha 

öncesinden bilindiği ve ilk girişimlerin onun tarafından yapıldığı görülür. Ayrıca, Albay 

Farquhar, Malaylar tarafından ‘Raja Farquhar’ olarak adlandırılmıştır (Abdullah 1932: 6, 9, 

46). Singapur’un kuruluşunun ardından, çeşitli vesilelerle Ada’nın kuruluşunun T. S. 

Raffles’la özdeşleştirilmesine içerleyen Farquhar, dönemin önemli bir gazetesine 

‘Singapur’un Kuruluşu’ ve “W. M. Farquhar, Albay, Doğu Hint Şirketi” imzasıyla 

gönderdiği yazı ile bu görüşünü paylaşmıştır. Farquhar, bu yazıda kısaca, Madras’daki 

İngiliz sömürge valiliğine Malaka Boğazı’nda yeni bir yerleşim oluşturulması konusunda, 

1816 yılında tavsiyede bulunduğunu belirtir (“The Establishment of Singapore”, Singapore 

Chronicle and Commercial Register, 10 March 1831, s. 2) Farquhar’ın Raffles’dan önce 

bölgede bulunduğu gerçeğine karşın, Raffles’ın, Singapur Adası’nın jeo-stratejik konumuna 

dair görüşleri ve bunu genel valilikle paylaşması 1810 yılına rastlar. Bu noktada, Raffles’ın 

Lord Hastings’e mesajında, “… Singapur, Doğu’nun en önemli ticaret merkezi olmalı…” 

ifadesi dikkat çekicidir (Pratt 1931: 14). 
23  Avrupa’da Napolyon Savaşları nedeniyle Hollanda Krallığı’na yönelik Fransız tehdidi 

karşısında sömürge topraklarının korunması amacıyla İngiltere Cava Adası’na Raffles’ı 
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Adası’nın 1819 yılında İngiliz egemenliğine geçmesi bu sürecin ilk adımını 

oluşturmuştur. Raffles’ın tanımlamasıyla, Singapur’un bölgenin en stratejik 

ve elverişli limanlarından birine sahip olması, bu süreçte belirleyici olduğu 

görülmektedir (Bastin 1960: 123).  

Burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer husus, Malay Yarımadası’nda 

var olan geleneksel Malay sultanlıkları arasında siyasi birliğin bulunmaması 

veya gevşekliği nedeniyle, birbirlerinden görece bağımsız konumlarının, 

bölgenin ticari ve zamanla teritoryal hâkimiyet olgularının İngiliz yönetimi 

için uygun bir ortamı doğurmuş olmasıdır. Bu iki temel açılımı destekleyen 

diğer, alt veya ikincil toplumsal ve siyasal kategoriler süreçte, İngiliz sömürge 

yönetiminin iradesi ve kontrolüyle uygulamaya geçirilmiştir. Bu anlamda, 

yönetici sınıfa mensup ailelerin çocuklarına yönelik Batılı eğitimin 

öncellenmesi, klâsik Malay sultanlıklarının siyasi varlığının, İngiliz Kraliyet 

geleneğine eklemlenecek bir yapılanmaya dönüştürülmesinde kritik rol 

oynamıştır.24  

Raffles’ın, son derece dinamik ilişkilere konu olan 1819 yılında, Cohor-

Riau sultanlığı hanedanlık ailesine mensup Hüseyin Şah’ı Singapur 

hükümdarı olarak ataması, aynı zamanda Singapur Adası’nın kuruluşu 

anlamına geliyordu. Bununla birlikte, Hüseyin Şah’ın aktif bir hükümdarlık 

yapmadığı; onun yerine, 6 Şubat 1819 tarihinde yapılan anlaşmayla 

Temenggung Abdul Rahman’ın yetkili kılınması, Ada’da nominal bir Malay 

varlığına karşılık, de facto İngiliz siyasi varlığına işaret ediyordu (Historical 

Notes of Singapore 1976: 1).25 Klâsik Cohor-Riau sarayında yer alan 

                                                           
yönetici olarak atamıştır. 1811-1816 yılları arasında beş yıl boyunca Hollanda topraklarını 

yöneten Raffles, ardından Malaka şehrine geçmiştir (Abdullah, 1932: 58). Bu süreçte, 

Hollanda sömürge yönetimi, bölgedeki suyolları üzerinde ticaret hâkimiyetini sağlamaya 

yönelik politikalarına karşılık İngiltere, Çin’e yönelik ticari faaliyetleri için alternatif ve 

güvenli suyolları ve aktarma alanları arayışında Singapur Adası belirleyici bir bölge olarak 

öne çıkmıştır (Hutchinson 2020: 15). 
24 Raffles, Ada’nın İngiliz egemenliğine geçmesiyle birlikte, bölgedeki Malay siyasi elitinin 

çocuklarına yönelik eğitim çalışmalarının gündeme getirilmesinde öncülük etti (Hill 1970: 

178; Report of the Commission of Enquiry into the System of English Education in the 

Colony, s. C-110). Bu çerçevede, Ebubekir’in, Ada’daki ilköğrenim sürecini ve özellikle, 

İngiliz okulunda öğrenimini bu bağlamda görmekte yarar var.  
25  Cohor-Riau Sultanlığında, 1812 yılından itibaren taht kavgası sürecinde Hüseyin ve kardeşi 

arasında yaşanan gerginlik, Sumatra Adası’nın doğusundaki bölgelerde ticareti elinde tutan 

Hollanda sömürge yönetimi, aynı zamanda tedrici olarak Ada’da siyasi egemenlik tesisi 

yönünde de adımlar atıyordu. Bu süreçte, Hollandalılar Hüseyin’in kardeşi Abdul Rahman’ı 

tahta uygun bulurken, iki kardeşten şöyle bahsedilir: Abdul Rahman, 1818 yılında 

Hollandalılarla anlaşma imzaladı; kardeşi, Tengku Long yani, Sultan Hüseyin Şah, Cohor’ın 
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Temenggung kurumundan sorumlu aile, o dönem sadece bir balıkçı köyü 

hüviyetindeki Singapur ile çevresindeki bazı küçük Adalar’da hâkimdi 

(Trocki 2007: 21; Newbold 1839: 277). 

Cohor bölgesinin Lingga/Riau’dan ayrılmasında hiç kuşku yok ki 1824 

Londra Anlaşması belirleyici olmuştur. Bu anlaşmayla, Cohor-Lingga Riau 

Sultanlığı ikiye ayrılıp, sultanlığın asli hanedanlığı Riau’da kalırken, Singapur 

Adası daha önceden de olduğu gibi Temenggung ailesinin yönetimine 

devredilirken, Singapur Adası üzerinde nominal egemenliğe sahip Sultan 

Hüseyin ile 2 Ağustos 1824 tarihinde yapılan anlaşmayla, Cohor’da ihdas 

edilen yeni sultanlığa bağlı Malaka/Muar bölgesi kendisine verildi. Söz 

konusu bu teritoryal ve siyasal değişimde, İngiliz sömürge yönetiminin 

yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden Thomas Stamford Raffles önemli bir rol 

oynadığını söylemek gerekir.26 

                                                           
başına getirildi (Anuar 2019). Bu süreçte, Hüseyin şah, saraydan dışlanan isim oldu (Xu 

2015: 27). Bu gelişme, bir anlamda İngilizlerin birkaç yıl sonra bölgedeki teritoryal 

genişlemeleri için uygun bir siyasi ortamın da habercisiydi. İngilizlerin bu süreçteki en 

önemli rolü, Cohor-Riau Sultanlığı’nda, bir anlamda gözden çıkarılmış olduğu anlaşılan 

Hüseyin ile Temenggung ailesi arasında bir anlaşmaya varılması oldu. Böylece, Cohor 

bölgesinin hükümdarı olarak Hüseyin, ‘Sultan Hüseyin Muhammed Şah’ adıyla Cohor 

Sultanı ilân edilirken, Singapur Adası’ndan sorumlu Temenggung ailesi de Ada üzerindeki 

varlığını modern bir anlaşmayla pekiştirmiş oldu. Böylece, Hüseyin veya onun neslinden 

herhangi bir hanedan mensubu, Ada üzerinde sorumluluk hak iddia etmeyecekti. İngilizlerin 

bu stratejik siyasi yapılandırmalarının, aynı zamanda 6 Şubat 1819’da Ada’da bir ticaret 

istasyonunun kurulmasıyla pekiştirildiği görülür (Cameron 1965: 136-7; Lee 1991: 3, 4; Xu 

2015: 27). Sultan Hüseyin Şah, İngilizler tarafından kendisine bağlanan aylıkla, hayatının 

geri kalan bölümünü Malaka’da sürdürdü ve 1835 yılında vefat etti. Yerine, henüz küçük 

yaştaki oğlu geçirilmezken, Temenggung Abdul Rahman ile 1824 yılında yapılan yeni bir 

anlaşma ile Cohor Sultanlığı yönetimi de facto, Singapur Adası’nda yaşayan Temenggung 

ailesine verilmiş oldu (Bkz.: A.g.m., s. 1; Hill 2009: 16; Abdul Aziz, 2009: 47-48). (Not: 2 

Ağustos 1824 tarihinde, Sultan Hüseyin ile Temenggung Daing Ibrahim arasında yapılan ve 

John Crawfurd’un da yer aldığı görüşmelerde varılan nihai anlaşmayla Singapur’un devri, 

sultan ailesinden Temenngung ailesine geçmiş oldu (“Monday, 25th June”, The Straits Times, 

30 June 1877, s. 6). 
26  İngiltere ve Hollanda arasında 1824 yılında imzalanan Londra Anlaşması, Malay dünyası 

için bir dönüm noktasıdır. Avrupa’da bir yandan Sanayi Devrimi, öte yandan Napolyon 

Savaşları sömürgecilik olgusunu yeniden ve farklı bir şekilde ele alınmasına yol açarken, bu 

durum Malay Takımadaları’nda sömürge topraklarının paylaşımını gündeme getirdi. Bunda 

özellikle, İngiltere’nin Hollanda Krallığı ile sıcak bir çatışmadan çekinmesinin rolü 

büyüktür. Bu dönem, Malaka Boğazı’nın merkez kabul edilip, kuzeyi ve güneyi iki sömürge 

yapısı arasında paylaşımına konu olmuştur. Cohor-Riau Sultanlığı’nın hem teritoryal hem 

siyasi meşruiyet olarak ikiye ayrılmasında bu süreç belirleyici olmuştur (Andaya 1979: 2, 3). 

Bu noktada, Hollanda Krallığı’nın Cava Adası merkezli sömürgeciliğinin 18. yüzyıl ikinci 

yarısında yayılmacılık safhaya girmesi, özellikle Sumatra Adası’ndaki çeşitli ticaret 
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Temelde bu anlaşma, Batı Avrupalı sömürgeci güçlerin ilki olan 

Portekizlilerin egemenliği ile ortadan kaldırılan kadim Malaka Sultanlığı’nın 

manevi mirasını taşıdığı iddiasındaki Cohor-Riau Sultanlığı’nın, bu sefer üç 

yüzyıl sonra siyasi varlığının İngiliz ve Hollandalılarca sona erdirilmesi 

anlamına geliyordu (Basri; Haron 1978: 1; Moain 2002: 33). Andaya’nın 

gayet doğru bir şekilde tespit ettiği üzere, 1824 Londra Anlaşması’yla, 

sömürgeci varlığına rağmen, o döneme kadar Malay toplumlarının egemen 

olduğu bölgede iç suyolu özelliği taşıyan Malaka Boğazı, artık Malay 

toplumları arasında, “birliğin sona erdirilip, sınır teşkil eder hale gelmesine 

yol açmıştır” (Andaya 1979: 2; Kim 2011: 16, 17).  

Söz konusu bu anlaşma ile İngilizler bölgede sadece kalıcı olacaklarını 

değil, aynı zamanda bölgedeki Malay Müslüman toplumlarını yeniden 

yapılandıracaklarını ortaya koymuşlardır. Anlaşma, Malay dünyasının İngiliz 

ve Hollanda sömürgeciliği arasında paylaşımı noktasında siyasal; Malay 

yönetici kesimin eğitilmesiyle toplumsal ve kültürel; bölgenin zengin 

hammadde kaynaklarına erişim ve işletilmesi açısından da ekonomik 

sonuçları olmuştur (Kessler 1978: 56; Borschberg 2004: 94). 

1835 yılında Hüseyin Şah vefatının ardından, adı bir skandala karışan 

oğlu tahtta çıkartılmazken (Hill 2009: 16), Cohor hanedanlığı ile Temenggung 

ailesi arasında hükümdarlık konusunda yaşanan anlaşmazlık, ancak yirmi yıl 

sonra yani, 1855 yılında İngiliz sömürge yönetiminin müdahalesiyle 

sonuçlandırıldı (Hall 1976: 552).27 İngilizler bir yandan, Singapur üzerinden 

                                                           
merkezlerinin yanı sıra, Malay Yarımadası’nda Perak ve Selangor Sultanlıkları’ndaki kalay 

madenlerinin ticaretinde tekel oluşturma çabası, İngilizlerin Malaka Boğazı’nda ticari ve 

askeri güvenliklerinin sağlanmasını öncelikli bir politika haline gelmesine neden olmuştur 

(Hing 1996. 8-9). Söz konusu anlaşma, Sultan Hüseyin ile John Crawford arasında imzalandı 

(Basri, Haron 1978: 1; Moain 2002: 33). Bu anlaşmanın en önemli maddelerinden biri, 

“İngilizlerin bilgisi ve onayı olmadan Cohor tarafının üçüncü bir ülke veya güçle anlaşma 

yapmamasıdır” (Rubin 1974: 56). 
27  10 Mart 1855 tarihinde, Temenngung Ibrahim ile Tengku Ali arasında varılan anlaşma, 

Cohor’u Temenggung ailesine kesin olarak geçişi anlamı taşırken, böylece bir dönemin 

kapanması anlamına geliyordu (Basri, Haron 1978: 1; Moain 2002: 33). Sıradan bir siyasal 

bir değişim olarak kalmayan, Malay toplumu için varoluşsal bir anlam ifade eden Raja’lık 

kurumunda hanedanlık değişiminde kırılma noktası, 4 Mart 1855 yılındaki Cohor 

Anlaşması’dır (Treaty of Johor). Bu anlaşmayla, dönemin Cohor sultanlığı varisi Tengku 

Ali’ye bu unvanı taşıması imkânı tanınırken, siyasi görev ve sorumluluklarını ise 

Temenngung ailesine devretmesi sağlandı. Anlaşma’nın 1. Maddesi, hanedanlığın 

Temenngung ailesine geçmesine; 2. Maddesi, Sultan Ali’ye bir kereliğine olmak üzere 5.000 

dolar ve her ay ödenmek üzere 500 dolar verilmesine; 3. Maddesi ise Cohor’un sınırları 

belirlenerek Kesang ve Muar nehirleri arasındaki küçük bölge Sultan Ali’ye bırakılmasına 
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Cohor Sultanlığı ihdas ederken, aynı zamanda kendi atadıkları sultanın yerine 

bir süre sonra Singapur’dan sorumlu soylu Temenggung İbrahim’i uygun 

görmeleri dikkat çekicidir. Bu süreçle ilgili olarak, 1846 yılında bölgede 

seyahat etmekte olan bir İngiliz’in Cohor topraklarına girmek için izin 

süreçlerinden anlaşıldığına göre, hem Cohor’da bir Sultan bulunurken, hem 

de Singapur’da Temenggung görev yapıyordu (Favre 1865: 108).28 

Singapur’un alınmasının ardından, her ne kadar Ada’nın meşru yönetimi 

Cohor sultanında olsa da Temenggung ailesi yerel lider ve her türlü üretim 

süreçlerinde birincil aktör olarak önem kazanıyordu. Bu bağlamda, 

İngilizlerin kısa bir süre sonra, kendilerini giderek belki de daha çok bağlayıcı 

kılacak Cohor sultanı ile etkileşim yerine, çoktan kendi ticari ilişkilerine 

alışmış ve bunu bile isteye bu rolü oynayan Temenggung ailesini onun yerine 

atayarak gidermiş oldular. 

Temenggung ailesinde önemli değişiklikler, Ebubekir’in tahtta 

bulunduğu dönemde ‘maharajalık’ ve ‘sultanlık’ payesinin verilmesi oldu. 

Öyle ki Ebubekir sultanlık unvanını 1885 yılında, Kraliçe Victoria huzurunda 

yapılan törenle taç giyerek aldı (Finestone, Talib 1994: 141; Winstedt 1992: 

136). Bir başka açıdan bakıldığında, İngiliz monarşisinin, Ebubekir’in siyasi 

kimliği üzerinden, kadim Cohor Sultanlığı’nı yeniden ‘ihya ettiğini’ ve bunun 

da “İngiliz imgesi” üzerinden tesis etmiştir (Kok Wah 2013: xxv; Piet 1896: 

45).29 

                                                           
vurgu yapıyordu. Bu şartlarla klâsik hanedanlık siyasi statüsünü Temenggung’a 

devrederken, kendisine verilen sultanlık unvanı sadece nominal bir anlam taşıyordu. Söz 

konusu anlaşma, dönemin Singapur’da sömürge valisi W. J. Butterworth’ın iştirakıyla 

imzalanırken, sömürge yönetiminin de Tengku Ali’ye bir miktar aylık bağladığı ileri sürülür 

(The Straits Times, 30 June 1877, MONDAY, 25th JUNE; ‘Moar’, The Straits Times, 17 

November 1877, s. 1; Thomson, 1993: 7; “The Administrator of the Straits Settlements”.) 
28  Bu dönemde, henüz Cohor bölgesinin henüz resmi olarak yerleşime açılmadığı, ancak 

başında Sultan ve Temenggung’un atadığı ve otoritesi tanınan Penghulu unvanıyla anılan bir 

yöneticinin olduğu bir bölge olduğu anlaşılıyor (Favre 1865: 113). 
29  Cohor-Lingga Riau Sultanlığı’nın Malaka Boğazı’nın kuzeyinde kalan, bir başka deyişle 

Malay Yarımadası’nın güneyi ile Singapur Adası hanedanlık paylaşımında Hüseyin adında 

ferdinin egemenliğinde olsa da Singapur Adası Temenggung ailesine, Pahang bölgesi ise 

Bendahara ailesi sorumluluğundaydı. 1824 Londra Anlaşması, Hüseyin’in yeni kurulan bir 

sultanlığın başına getirilmesi gibi önemli bir siyasi sonuca yol açsa da onun erken yaşta 

ölümü ve yerine geçebilecek olan oğlunun çok küçük yaşta olması, İngilizlerin hanedanlık 

ve dolayısıyla yeni sultanlığın siyasi varlığı ve geleceği konusunda karar almalarına neden 

oldu. Bu süreçte, Temenggung ailesiyle yürütülen olumlu ilişkilerin bu ailenin, 1855 yılında 

hanedan olarak atanmasına neden oldu. Temenggung Abdul Rahman’ın 1825 yılında 

vefatından 1855 yılına kadar görece uzun bir döneme yayılan karar sürecinde, Cohor-Riau 
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İngilizler tarafından kadim Cohor Sultanlığı’nın yeniden ihyasını, 

Avrupa’daki İngiliz Krallığı’nın Takımadalar bölgesine sembolik ve siyasal 

bir yansıması olarak düşünülmelidir. Bu siyasi yapının, hiç kuşku yok ki 

pragmatik bir karşılığı da vardı. Malay Yarımadası’nda mevcut diğer Malay 

yönetimleri ile ilişkilerde Cohor’da kurulan hanedanlığın “merkezi konumu 

ve stardardizasyonu sağlayıcı” veya bir başka deyişle uyumlulaştırma rolü, 

İngiliz politikalarının uygulanmasına yönelik gayet önemli bir katkı anlamı 

taşıyordu (Kok Wah 2013: xvii).30 Malay Yarımadası’nda 1895 yılında 

kurulacak olan Malay Federe Devletleri (Federated Malay States) 

yapılanması ve sonrasında bazı İngiliz sömürge yöneticilerinin salt ekonomik 

sömürgecilikle kalmayan ve kendilerini ‘Malay dostu’ olarak 

adlandırılmalarına neden olacak şekilde geliştirdikleri Malay dil, kültür ve 

tarihine dair çalışmaların da içinde yer alacak şekilde, Malay toplumlarını 

modern döneme ve modern İngiliz Krallığı’na eklemleme sürecinden çok 

                                                           
Sultanlığı’nın asli hanedan ailesi ile Temenggung ailesi İngilizlerin siyasi kararlarıyla 

anlaştılar. Buna göre, asli hanedan ailesinin o dönemki varisi Sultan Ali’ye, Muar ve Kesang 

Nehirleri arasında küçük bir bölge verilirken, bunun karşılığında hanedanlık iddialarından 

vazgeçmeleri istendi. Temenengung ailesi ise Singapur Adası’nda Telok Belangah 

bölgesinden Cohor’a geçerek, buraya yerleşti (Hall 1976: 552; Historical Notes of 

Singapore, 1976: 2; Xu 2015: 25, 26; Basri; Haron, 1978: 2). Temenggung Abdul Rahman 

ve ardından oğlu İbrahim ile İngiliz yönetimi arasında varılan anlaşmalarla, Cohor toprakları 

1830’lu yıllardan itibaren, başta Çinliler olmak üzere dış göç almaya; orman kaynaklarının 

ekonomik değer haline dönüştürülmesine ve çeşitli tarımsal üretim süreçlerine başladı. 

Temenggung ailesi, yaklaşık 20 yıl boyunca, Singapur’da ikamet etti. Bu süre zarfında, 

Cohor’daki ekonomik üretim sürecini yönetirken, bir yandan da artık Cohor’un başında 

sembolik bir önemden başka varlığı bulunan Sultan Hüseyin ve onun ardından oğlu Tengku 

Ali, Cohor Sultanlığı siyasi mirasını Muar bölgesiyle sınırlı olacak şekilde korudu (Abdul 

Aziz, 2009: 47-48). Tengku Ali’ye maaş ödemesi İngilizler yerine, Cohor yönetimi 

tarafından yapıldı. https://hansard.parliament.uk/lords/1879-05-27/debates/ac247954-bf6e-

4689-9a0a-

67b72c359e8f/TheAdministratorOfTheStraitsSettlements%E2%80%94TheSultanOfJohor). 

İlerleyen yıllarda Hüseyin’in oğlu Tengku Ali, özellikle Terengganu saray çevresinin ve 

İngiliz tüccar W. H. Read’ın desteğini almasına rağmen, hanedanlık iddiasında bulunmasa 

da bunda başarılı olamadı (Thomson 1993: 4). Tengku Ali’nin İngiliz yönetim çevrelerinde 

kabul edilmemesinin nedeni olarak ise hanedanlık neslinden gelmesine rağmen, bu görevi 

yerine getirecek liyâkata olmadığı gerekçe olarak sunulmuştur. (Amoroso 2013: 30). Tengku 

Ali, 20 Haziran 1877 tarihinde 53 yaşında vefatına kadar Muar-Kesang çevresinde sıradan 

bir yönetici olarak varlığını sürdürdü. Bu tarih, aynı zamanda Maharaja unvanını taşıyan 

Ebubekir’in sultan olarak atanmasının da yolunu açmış oldu (Abdul Aziz 2009: 47-48; Hall 

1976: 552; “The Administrator of the Straits Settlements”). Vefatının ardından yerini, Tunku 

Allum adlı oğlu aldı (“Friday, 29th June”, The Straits Times, 30 June 1877, s. 3.) 
30  Bu noktada, 1880’li yıllar boyunca Pahang Sultanlığı ile Singapur’daki İngiliz yönetimi 

arasındaki ilişkilerin düzeltilmesinde ve herhangi bir çatışma sürecinin engellenmesinde 

Ebubekir’in rolüne dikkat çekilmektedir (Tarling 2001: 88, 89). 

https://hansard.parliament.uk/lords/1879-05-27/debates/ac247954-bf6e-4689-9a0a-67b72c359e8f/TheAdministratorOfTheStraitsSettlements%E2%80%94TheSultanOfJohor
https://hansard.parliament.uk/lords/1879-05-27/debates/ac247954-bf6e-4689-9a0a-67b72c359e8f/TheAdministratorOfTheStraitsSettlements%E2%80%94TheSultanOfJohor
https://hansard.parliament.uk/lords/1879-05-27/debates/ac247954-bf6e-4689-9a0a-67b72c359e8f/TheAdministratorOfTheStraitsSettlements%E2%80%94TheSultanOfJohor
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daha önce, (Schauer 2012: 82) Cohor yönetiminin bu işlevi yerine getirdiği 

ortadadır. 

Cohor Sultanlığı özellikle de Ebubekir’in büyükbabası Temenggung 

Abdul Rahman döneminde başlayan İngilizlerle ilişkiler, İngiliz sömürge 

yönetimi güdümünde yapılan anlaşmalarla, adı konulmamış bir tür manda 

yönetimine konu olduğunu söylemek mümkün. Bu yönetim, İngiliz 

sömürgeciliğinin koruması ve kontrolü ile süreklilik kazanmıştır. Bu 

çerçevede, Abdul Rahman’ın 8 Aralık 1825 tarihinde vefatının ardından, oğlu 

Daing İbrahim’e Datuk Temenggung Daing Ibrahim Seri Maharaja unvanı 

verilerek onun yerine geçmiş oldu (Basri; Haron 1978: 1).31  

Temenggung İbrahim ile İngiliz sömürge yönetimi arasında varılan 

anlaşmanın salt, bir siyasi içeriğe sahip olmayıp, gelişmekte olan bölge 

ticaretinin yeniden yapılandırılmasına yönelik ticaret ve ekonomik yaşamla da 

yakından ilgilidir. Bu çerçevede, Singapur’da liman inşaatı ve buranın ticaret 

merkezi olmasını sağlayacak hammadde tedariki, iki taraf arasında karşılıklı 

çıkar ilişkisini ortaya koymaktadır. Temenggung İbrahim’e, Cohor 

bölgesindeki orman ve çeşitli tarımsal ürünlerin tedariki sorumluluğu 

verilmiştir. Ayrıca, 1841 yılından itibaren maaş bağlanması da İngilizlerin 

sürekli uyguladıkları bir politikanın ürünü olarak gündeme gelmiştir 

(Cameron 1965: 137; Basri, Haron 1978: 2).32 Bu anlaşma, bölgede 

gelişmekte olan İngiliz kapitalizmi için gayet önemlidir. Ada merkezli ve 

zengin bir hinterland, klâsik ekonomi yaklaşımıyla ifade etmek gerekirse, bir 

yandan doğanın ürüne dönüştürülmesi öte yandan, ürün tedariki kurumsal 

yapılaşmayı beraberinde getirmiştir.  

Temenggung İbrahim döneminin belki de en dikkat çekici yönlerinden 

biri Kangchu denilen bir idari-bürokratik yapının tesisi olmuştur. Tarım 

sektöründe özellikle de gambier plântasyonlarını işleten Çinlilerle yapılan 

                                                           
31  Daing Abdul Rahman ve oğlu İbrahim 1823 yılında, Singapur Nehri’nin girişinden, Keppel 

Limanı’nın kuzeyindeki Telok Blangah’a taşındılar. Temenngung ailesi, burada 1850’li 

yıllara kadar ikâmet etmiştir (Trocki 2007: 122; Historical Notes of Singapore 1976: 1). 

Daha önce Riau Adası’ndan Singapur Adası’na geçen Bugis kökenlilerin kaldığı Telok 

Blangah’daki küçük sarayın yerine cami inşa edilmiştir (Historical Notes of Singapore 1976: 

2, 5). İbrahim’in oğlu Ebubekir’in eğitim süreci başta olmak üzere, Ada’daki toplumsal 

yaşamın içinde yer alması, onun Avrupa kültürüne yakınlığını ortaya koymaktadır. 
32  Temenggung İbrahim’e, 1841 yılından itibaren bağlanan aylık maaş 350 dolardı (Bkz.: Ibid.). 

Temenggung İbrahim’in yönetimde olduğu dönemde Singapur’da İngiliz sömürge 

yönetiminin başında Thomas Churcs (resident councelor) olarak görev yaptı (1837-1856) 

(Thomson 1993: 3). 



34 

anlaşmalar, üretim süreçleri vb. kayıt altına alınmasıdır. Bu uygulama, 

Cohor’u ekonomi yönetiminde diğer Malay sultanlıklarının önüne geçirmiştir. 

Öyle ki bu sistemin daha sonra Malay bürokratik sisteminin temelini teşkil 

ettiği konusunda bazı yaklaşımlar ortaya konulmuştur (Trocki 1975: 1).33 

Temenengung (Daing) İbrahim’in 1862 yılında Singapur’da vefatının 

ardından, 1 Şubat 1862 tarihinde, 31 yaşında tahtta çıkan Ebubekir (Trocki 

2007: 117-8; Abdullah 2008: 214),34 “Temenggung Seri Maharaja Raja Johor” 

unvanıyla babasının yerini aldı (Haji 1998: 471; Moain 2002: 34). Ebubekir, 

hükümdarlığı sürecinde, “Temenggung, Maharaja ve Sultan” gibi üç farklı 

unvanı taşımasıyla, Malay dünyasında kendine özgü bir yere sahiptir. Tahtta 

çıktığında Cohor siyasi geleneğinde üst düzey bir statü olan Temenngung 

unvanıyla anılan Ebubekir’e, 1868 yılında, Takımadalar bölgesindeki İslam 

toplumlarında yöneticilere verilen ve kökeni itibarıyla Sankritçe’den geçen 

Maharaja unvanı verildi.35 Bunun ardından, 1885 yılında İngiltere’de 

bulunduğu dönemde Kraliçe’ye yapılan başvuru kabul edilerek, kendisine 

Sultan unvanı tevdi edildi. Ebubekir’in yaşadığı dönem, siyasi ve sosyal 

bağlamlarının yekûnu ile Singapur’u da içeren Malay Yarımadası’nın ne tür 

bir yönetim erki ile temasta olduğu ile yakından alâkalıydı (Historical Notes 

of Singapore 1976: 6; (y.y.) 2011: 63).36 

                                                           
33  Çinli yatırımcıya verilen ad olan Kangchu sistemi, temelde Nehir boylarında kurulmuş olan 

Malay yönetimlerinde kullanılan ve adına Nehir Belgesi (surat sungai veya surat keterangan 

sungai) denilen yazılı belgeye dayanmaktadır. Bu belge, Çinli yatırımcının biber ve gambier 

(Latincesi pale catechu ve anavatanı Sumatra ve Borneo Adaları olan bitkinin 

yapraklarından elde edilen madde) plântasyonu açmasına imkân tanıdığı gibi, aynı zamanda 

Malay idaresi adına, bölgede bir tür yöneticilik vasfı da taşıyordu. Söz konusu bu sözleşme, 

1867 yılından itibaren İngiliz avukatlar nezaretinde uygulanmaya başlanmıştır (Trocki 1975: 

2, 4).  
34  Doğum tarihi 1833 kabul edilirse 31 yaş, 1833 kabul edilirse 29 yaşında olmalıdır. 
35  Ebubekir’in Maharaja unvanını taşıdığı 1860’lı yılların ilk yarısında, Cohor’u ziyaret eden 

Habib Abdurrahman ez-Zahir, bölgeyi tasvir ederken, henüz kalkınmışlığına dikkat çeker. 

Maharaja Ebubekir ile yakın ilişki kuran Habib, Cohor Bahru’da yapılacak çok iş olduğuna 

dikkat çeker. Bu çerçevede, alt yapı noktasında yol inşaatları, idari ve yönetim gibi hususlara 

vurgu yapar. Ebubekir’in de talebi üzerine bu ve benzeri konularda yardımcı olmak amacıyla 

bir buçuk yıl danışman olarak çalışmıştır (Reid 1972: 45-6). 
36  İngiltere Kraliçesi Viktorya tarafından 83. Nolu Indenture ve Survey No. 1 belgesi, Hindistan 

İşleri Sekreterliği vasıtasıyla Temenggung Ebubekir’e sultanlık unvanı verildi (Historical 

Notes of Singapore 1976: 6). Ebubekir, en üst düzey unvan almak amacıyla, özellikle Riau 

yöneticisi olmakla ve aynı zamanda bazı İslami bilimlere vukufiyeti ve geleneksel yönetime 

dair birikimiyle dikkat çeken Raja Ali’nin görüşüne başvurmuştur (Hooker 1982: 5).  
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Unvan konusu ve bununla ilgili süreçler, salt Cohor sarayı ve yönetimsel 

elitinin iç meselesi değildi elbette. Daha Singapur’un kuruluş aşamasından 

itibaren İngilizlerin Cohor-Riau Sultanlığı’nı ikiye ayırmaları, Singapur’u söz 

konusu sultanlığın mirasçılarından Hüseyin’e tahsis etmeleri ile gelişme 

gösteren bir dizi siyasi yeniden yapılanmanın ürünüdür. Bu çerçevede 

Ebubekir’in iktidarı döneminde edindiği ve yönetiminin sınırlarını ve önemini 

ortaya koyan unvanlarının verilmesinde İngilizlerin rolü dikkat çekicidir. 

Özellikle, Sultanlık unvanı alınması sürecinde, dönemin İngiliz Kraliçesi 

kudretli Victoria’nın onayıyla gerçekleşmesi gayet önemlidir (Abdullah 2011: 

1)37. Bununla birlikte, Ebubekir’in salt bir pasif siyasal figür olduğu anlamına 

gelmemektedir. Aksine, çalışmanın ilgili yerlerinde değinildiği üzere, 

Ebubekir siyasi karizması, müteşebbisliği, bölgesinde yaşayan farklı 

milletlerden topluluklarla kurduğu ilişkiler Cohor Sultanlığı’nın kendine özgü 

bir yapı kazanarak, tarihsel gelişimini ortaya koyduğunu göstermektedir.  

Modernleştirici Sultan Ebubekir (1877-1895)   

Tam adı, “Sultan Sir Abu Bakar Ri’ayatu’d-Din, Al-Muadzam Shah ibni 

Al-Marhum Al-Mu’tasim Bi’llah Abdullah” (Annual Report 1951: iii) olan 

Ebubekir’dir.38 Temenggung İbrahim’in oğlu Ebubekir’in Singapur 

Adası’nda küçük yaşlarından itibaren aldığı İngiliz eğitimi ve Ada’nın Avrupa 

kozmopolit kültürü ve iş çevrelerine intibakı, bir başka deyişle “akültürasyon” 

süreci, hiç kuşku yok ki onun İngiliz sömürge yönetimi ve ardından Kraliyeti 

nezdinde önemli bir yere konumlandırılmasını sağlamıştır (Gullick 1991: 6; 

Trocki 2007: 116; Barlow 1995: 18).39 18 Ağustos 1831 tarihinde doğan 

                                                           
37  Ebubekir’in sultan olarak atanmasında, özellikle Muar gibi Cohor bölgesindeki Malay 

yöneticilerin onayı ve kabulü de gündeme gelmiştir. Bu çerçevede, 9 Kasım 1877 tarihinde 

Kwala Kesang’da, aralarında Muar Tumonognog ve Penghulu’su gibi soyluların katıldığı 

toplantıda Ebubekir, tüm bu bölgenin yöneticisi seçilmesine karar verilmiştir. Yukarıda 

Kraliçe Victoria’nın bu unvanı Ebubekir’e vermesinde, söz konusu bu gelişmenin önemli 

rolü olmuştur (“Fortnight’s Summary”, The Straits Times, 17 November 1877, s. 1; 

“Untitled”, Straits Times Overland Journal, 15 February 1879, s. 1.) Bununla birlikte, bu 

sürecin bazı siyasi manevralarla ve zorlamalarla gerçekleştirildiğine dair görüşler de 

mevcuttur (“The Administrator of the Straits Settlements”). 
38  Sultanlık ataması, 1885 yılında Londra’ya yaptığı seyahat sırasında, dönemin İngiliz 

Kraliçesi Victoria tarafından yapıldı. Böylece, kadim Cohor Sultanlığı’nın varislerinden, 

Sultan Hüseyin’in torunu Allum’un hanedanlıkta herhangi bir hak etme iddiası da kalmamış 

oldu (Winstedt 1992: 136-7). 
39  Temenggung İbrahim, Singapur’un Telok Belangah mevkiinde İngilizlerce tanınan bir 

Malay siyasi lider olduğu dönemde, iki erkek çocuğunun Benjamin Keasberry’nin Malaylar 

için açtığı İngiliz okuluna gönderilmesi konusunda teşvik edilmiştir (Hill 2009: 24). 

Ebubekir, bu İngiliz okulunda 3 ilâ 4 yıl boyunca eğitim görmüştür (Trocki 2007: 116). 
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Ebubekir (Piet 1896: 45), erken yaşlarda Singapur’daki İngiliz okulunda 

aldığı eğitimin, onun ilerleyen yıllarda Malay toplumunun lideri olarak 

modernleştirmeci (modernizator) kimliğinin alt yapısını oluşturacak önemli 

unsurlardan biri olmuştur. Öyle ki sömürge topraklarında, İngilizce eğitimin 

varlığının modernleşme süreciyle paralel yürümesi, bir yandan İngiliz 

çevrelerle iletişime olanak tanırken, aynı zamanda İngiliz kurumlarıyla olan 

yakınlaşmanın da aracı kabul ediliyordu (Tollefson 1981: 203). 

llarından itibaren sürekli içinde yer aldığı İngiliz yönetim ve ticaret 

çevreleriyle bağını, tahtta geçtiği dönemde de siyasi ve ekonomik ilişkilerin 

yapılandırılması bağlamında devam ettirmiştir. Her ne kadar, İngiliz sömü 

üzerinde doğrudan siyasi ve ekonomik hegemonya sergilemese de Ebubekir 

gerek İngiliz yöneticiler arasında danışmanı olan kişiler, gerekse İngiltere 

ziyaretlerinde olduğu üzere gayri resmi kendisine yapılan tavsiyeleri dikkate 

almış bir Malay yöneticisiydi.40 

Ebubekir, döneminin önemli bir siyaset adamı olarak ortaya çıkarken, 

sadece Singapur’daki İngiliz sömürge yönetimi ile değil, o dönem dünya 

siyasetinde söz sahibi ülkelere ziyaretler yaparak, bir yandan sultanlığını 

dünyaya tanıtırken, aynı zamanda söz konusu ülkelerdeki gelişmeleri 

yakından gözlemleme fırsatı bulmuştur. Ebubekir’in bireysel özellikleriyle 

belirlendiği söylenebilecek bu süreç hiç kuşku yok ki Cohor’un modernleşme 

süreçlerine de katkı yapmıştır. Cohor Bahru’nun başkent olarak 1866 yılında 

kurulmasının ardından, 1871 yılından itibaren Cohor’da siyasi ve idari 

egemenliği tesis eden ve komşu Singapur Adası’ndaki İngiliz sömürge 

yönetimiyle gayet iyi ilişkiler kuran Ebubekir, Malay Yarımadası’ndaki diğer 

sultanlıklarla kıyaslandığında bu özellikleriyle öne çıkan bir lider 

konumundaydı. Bu nedenle Ebubekir, “Avrupa aydınlanmasını şahsında 

barındıran, kendi kadim kültüründen taviz vermeden, Batı kültürünün 

imkânlarından istifade eden ve halkının refahını düşünen bir yönetici olarak” 

adlandırılmıştır.41  

                                                           
Ada’da ilk Malay Okulu, 1856 yılında Kampong Glam’da açıldı ve İngilizce ve teknik 

derslerin de dâhil edildi. 1878 yılında Malay öğretmenler yetiştirilmesi amacıyla eğitim 

enstitüsüne dönüştürüldü (Mydin, 2006: 115). (Abdürreşid İbrahim, 20. yüzyıl başlarında 

Doğu seyahati sırasında uğradığı Singapur Adası’nın doğu ve batı toplumlarının oluşturduğu 

toplumsal yaşamın kozmopolit özelliğine dikkat çeker (İbrahim 1332-1329: 4). 
40  Report of the Johore ‘Malayanisation’ Committee, Arkip Johor, s. 2. 
41  “Death of the Sultan of Johore”, The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser (1884-

1942), 8 July 1895, s. 2. (Not: Ebubekir’in Singapur’dan Cohor Bahru’ya yerleşme 

düşüncesi, İngilizlerle olan siyasi ve ticari işbirliğine bir zarar vermemiştir. Aksine, yüzyılın 

başından itibaren Temengong ailesiyle İngilizler arasındaki ilişki, “iki devlet tek ekonomik 
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Ebubekir’i diğer Malay sultanlarından Cohor’u da diğer sultanlıklardan 

ayıran özelliklerin, kişilik ve coğrafi faktör dikkate alınarak açıklanması 

mümkündür. Bununla birlikte, İngilizlerin bu konuda siyasal yapılaştırıcı 

(political constructivist) rollerinin göz ardı edilemeyecek bir önem olduğu da 

ortadadır. Bu durum, Singapur’daki İngiliz sömürge yönetimi ile Ebubekir’in 

mensubu bulunduğu Temenggung ailesi arasında, 19. yüzyıl başlarından 

itibaren gündeme gelen işbirliği ve yakınlaşma, tedrici olarak Cohor’un 

özellikle, ekonomi ve idari-bürokratik yapılanma noktasında modernleşme 

sürecine girmesine olanak tanımıştır. Ebubekir eğitim ve sosyalleşme 

süreçleri kadar, idari ve ekonomik yapılanma konusundaki bilinci işbirliği 

yönelimine ilâve olarak, bireysel olarak Batı Avrupa yani, İngiliz kültürüne 

yönelik eğilimiyle de dikkat çekmektedir (Abdul Aziz 2009: 57).  

Ebubekir’in kalkınmacı modernleşme olarak adlandırdığımız bu 

süreçlerde alt yapı hizmetleri, üretim ve ulaşım gibi sektörlerin yanı sıra, 

eğitim alanında da icraatları olduğu görülmektedir. Kısaca, bu alandaki 

gelişmeler göz atmakta yarar var. Bu noktada, zengin orman ürünlerine sahip 

olan bölgenin değerlerini ihraç ürünlerine dönüştürürken, Cohor Boğazı 

kıyısında inşa ettirdiği değirmen; iç bölgelerdeki zengin ormanlardaki 

ürünlerin sahil bölgesine taşınmasını sağlayan demiryolu inşaatı (1869);42 

özellikle Cavalı göçmenlerin tarım faaliyetlerine olanak tanıyacak şekilde, 

özellikle Jacoon adıyla bilinen bölgede yaşam süren yerli toplulukların 

katkılarıyla orman arazilerinin açılmasını saymak mümkün. Bu dönemde, 

erken dönem Çinli göçmenlerin zengin orman kaynaklarının işletilmesindeki 

rolü önem arz etmiştir (Thomson 1993: 76-7). Demiryoluna ilâve olarak, 

bölgenin suyolları ticaretine açık olması Ebubekir’in denizcilikle ilgili de 

yatırımda bulunduğu ortaya koymaktadır. Buna göre, Singapur’da bir İngiliz 

denizcilik şirketi tarafından Cohor yönetiminin siparişi üzerine 300 tonajlık 

bir buharlı gemi inşa edilmiştir (1875).43 Bu ve benzeri yatırımlar ve icraatlar, 

                                                           
yapı” şeklinde gelişme göstermiş ve bu yapı devamlılık arz etmiştir (Trocki 2007: 123). Söz 

konusu bu yapının, yüzyıl boyunca devamlılık arz ettiği görülür. Öyle ki Cohor bir yandan 

biber ve gambier özellikle, 19. yüzyıl boyunca Malay Yarımadası’nın en önemli ihraç 

ürünleri arasında yer almıştır (Thulaja; Newbold 1839: 366) gibi dönemin gayet önemli 

stratejik tarım ürünleri ile Ada’yı desteklerken, var olan ticari ilişkinin her iki siyasi yapı için 

ortak çıkarlara hizmet ettiği anlaşılmaktadır (Huen 2003: 307). Diğer bazı ürünlerin yanı sıra, 

özellikle Avrupa ve Amerika’da talep gören gambier ihracatı 1830 yılında Singapur 

Limanı’ndan gerçekleştirilmiştir. Süreçte talebin artışıyla, zamanla Cohor bölgesindeki 

plântasyonlarda da artış görülmüştür (“Saturday”, The Straits Times, 14 February 1874, s. 3.) 
42  “Items From”, The Straits Times, 7 August 1869, s. 1.  
43  “Fortnight's Summary”, The Straits Times, 27 February 1875, s. 1; “Untitled”, Straits Times 

Overland Journal, 17 May 1873, s. 10.  
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bölge nüfusunun tedrici olarak artışına ve buna paralel olarak çeşitli alanlarda 

üretim sektörlerinin yapısal bir nitelik kazanmasına olanak tanıdı.  

Bürokratik yapıdaki diğer bazı gelişmeler ise Cohor idaresinin 

kurumsallaşmasındaki başarısını ve öncülüğünü ortaya koymaktadır. Bu 

çerçevede, 1874 yılı ile 1883 yılları arasında Meclis (Majlis Perundangan), 

Maliye (Pejabat Bendahari), Yargı sistemi (Mahkamah), Polis teşkilatı 

(Jabatan Polis), Eczacılık (Jabatan Perubatan), Eğitim müdürlüğü (Pejabat 

Pendidikan) (1885), Posta teşkilatı (Pejabat Pos) kurulmuş ve genişletilmiştir. 

Ayrıca, bölgenin göç alan özelliği dolayısıyla Hint Göçmenleri Ofisi 

(Imigresen Orang India) (1883), Nüfus Müdürlüğü (Jabatan Pendaftaran) 

(1887) hizmete girmiştir (Kim 2011: 21, 24; Abdullah 2011: 10).44 

Ebubekir’in Singapur Adası’ndaki yaşam tecrübesi ve Avrupa 

toplumuyla yakın ilişkisi Ebubekir’in, Cohor Bahru’da aralarında İngiliz 

okulları, Free School (1864) adıyla bilinen herkese açık genel okulların da 

olduğu eğitim kurumlarının kurulmasına imkân tanımıştır.45 Free School’da 

İngilizce’nin yanı sıra, Malay dilinin de öğretilmeye başlanması, anadilde 

eğitim olgusu (vernacular language) açısından dikkat çekicidir. Bununla 

birlikte, ilk Malayca eğitim veren okul 1878 yılında hizmete girmiştir.46 Bu 

çerçevede, 1883 yılına gelindiğinde Cohor Bahru, Pengerang ve Padang 

bölgelerinde olmak üzere, toplam beş okul hizmete açılmış durumdaydı. Bu 

okulların türlerine bakıldığında Malayca ve İngilizce eğitim veren okullar 

olduğu görülür. 1890 yılında da bölgedeki ilk kız okulu ile 1885 yılında Ziraat 

Okulu öğretime başlamıştır. Seküler olarak adlandırılabilecek bu okulların 

yanı sıra bir de Kur’an Okulu hizmete girmiştir (Moain 2002: 37).47 Böylece, 

19. yüzyıl ikinci yarısında Ebubekir’in yönetimi boyunca Kampong Glam, 

Telok Belangah, Kampong Bahru, Pasir Panjang, Cross Street, Tanglin, 

Pulahu Brinai ve Siglap’da okul açıldığı görülmektedir (Historical notes of 

Singapore, s. 4, 6). Ayrıca, sarayının bulunduğu Telok Belangah’daki okulda 

öğrenim gören çocuklar daha sonra, İngiliz-Çin Okulu’na (Anglo-Chinese 

School) devam edebiliyorlardı (Historical Notes of Singapore, s. 7). 

Bununla birlikte, Ebubekir, 19. yüzyıl sonlarına doğru Malay 

Takımaları’nda yayıncılık ve eğitim faaliyetlerinde ortaya çıkan İslami 

                                                           
44  “Untitled”, The Straits Times, 8 June 1872, s. 3. 
45  Sejarah Sekolah Sekolah Johor, Arkip Johore, s. 174, 185. 
46  A.g.e., Arkip Johore, s. 173, 185, 187. 
47  A.g.e., Arkip Johore, s. 176. 
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modernleşme süreçlerinde aktif olarak yer almamıştır. Bu noktada, Singapur 

tıpkı Penang Adası gibi önemli bir merkez hüviyeti taşırken özellikle, 

Singapur’da bu alanda yatırımların Riau’dan gelmesi de gayet dikkat çekicidir 

(Andaya, Matheson 1982: 110). 

Cohor’da Modern Kurumsallaşma ve Kalkınma Süreçleri 

Cohor Sultanlığı teritoryal sahasında ekonomik kalkınma süreçlerinde bu 

bölgenin sahip olduğu jeo-stratejik ve jeo-ekonomik önemi üzerinde 

durulmalıdır. Singapur Adası ile bir milden az bir suyolu sınırı olan Cohor, 

giderek bölgesel ve uluslararası ticarette merkez halini alan Singapur için 

önemli bir hinterlanddı.  

Çalışmanın ilgili yerlerinde dikkat çekildiği üzere, Güney Çin ile 

Sulawesi, Cava, Sumatra gibi bölgenin önemli Adaları’ndan Singapur’a 

yönelik göç süreçleri, aynı zamanda insan kıtlığı olgusuyla karşı karşıya 

bulunan Cohor için gayet stratejik öneme sahipti. Söz konusu farklı milletlere 

mensup göç gruplarının Cohor’un bakir ormanlık ve suyollarıyla çevrili 

alanlarında madencilik dâhil olmak üzere çeşitli tarımsal faaliyetleri Singapur 

ile doğrudan ticarete olanak tanıyordu.48 Bu ekonomik üretim süreçleri 

bölgenin geleneksel ulaşımı olan nehirler ve sahil şeritleri kadar, zamanla iç 

bölgeler ile sahil liman kasabaları arasında ulaşımı sağlayacak demiryolu 

projelerini gündeme getirdi. Önemli bir altyapı unsuru olarak demiryollarının 

neredeyse, tüm sömürgecilik süreçlerinde taşıdığı önemi burada da görmek 

mümkündür. Bununla birlikte, Cohor’daki farklılık, İngilizlerin doğrudan 

yönetimi yerine, Cohor saray çevresinin bu ve benzeri inisiyatifleri alma 

konusundaki agresif yaklaşımlarıdır.  

                                                           
48  Hanedanlıkta yaşanan değişim, maddi nedenlere dayanmaktadır. Bu noktada, 

Temenggung’un Singapur Adası ve Cohor topraklarında yönettiği tarımsal faaliyetler 

bağlamında, kalkınmacı modernleşmenin ilk örneklerini vermesi (Basri, Haron 1978: 1; 

Moain 2002: 33; ‘Moar’, The Straits Times, 17 November 1877, s. 1), hiç kuşku yok ki 

İngilizler için sürdürülebilir işbirliği için önem taşıyordu. (Bkz.: Söz konusu çeşitli 

milletlerin Cohor’da ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetler olmakla birlikte farklı üretim 

süreçlerinde yer almaları bölgeyi kısa sürede kozmopolit hale getirdi. Çinliler erken 

dönemlerde gambier ve biber üretiminde ardından madencilik işletmeleri ile kasabalarda, 

küçük esnaf ve zanaatkârlıkla; Cavalılar ve Sumatralılar biber, betelnut (areka meyvesi 

olarak da bilinen tıp ve gıda sektöründe kullanılan baharat) gibi tarımsal üretimde yer aldılar 

(Kim 2011: 20; Kaur 1985: 28). İngiliz sömürge yönetiminde batı Afrika sahillerinden 

bölgeye getirilen palmiye ağacı, kauçuk, kahve gibi endüstriyel ürünlerin ekim dikim 

faaliyetleri de Cohor ekonomisinin gelişmesinde önemli bir paya sahip oldu. 
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Cohor yönetimi eğitim, siyasi ve ticari ilişkiler noktasında Malay 

Yarımadası’nın modernleşme ve Batılılaşma süreçlerinde kayda değer bir rol 

oynadı. İngilizlerin önemli desteğine konu olan bu süreç, Cohor Malayları 

açısından, güçlü bir “akültürasyon” süreci olarak anılmayı hak ederken, bu 

bağlamda en önemli aktör ise 1862-1895 yılları arasında hükümdarlık yapan 

Ebubekir oldu (Gullick 1991: 6).  

Çalışmanın ilgili yerlerinde dikkat çekildiği üzere, Malay 

Yarımadası’ndaki diğer hanedanlık ve soylular çevresinin tüm eleştirilerine 

karşın (Barlow 1995: 18), Ebubekir, Cohor’un modern bir site devleti olarak 

ortaya çıkmasında ve tarihsel gelişim sürecinde diğer Malay hanedanlıklarına 

gizli/açık rol gösterici olduğuna şüphe bulunmamaktadır. Öyle ki daha 

Temenggungluk döneminden başlayarak, Ebubekir’in yönetimi diğer 

hanedanlıklardan farklılığını ortaya koymuştur. Bunların başında, onu 

bölgedeki diğer hanedanlıklardan ayıran ve giderek daha çok İngilizlere 

yakınlaştıran politikalarda ortaya çıkmaktadır. Bunlara dair, belli başlı bazı 

örnekler vermek mümkündür. Örneğin, bölge denizlerinde var olan ve 

sömürgeci yapıların ticari gelişimleri için büyük bir güvenlik tehdidi unsuru 

kabul edilen korsanlıkla mücadele öncelikli çabası oldu. İzlediği bu politika, 

onu İngilizlerle ortak politikalarda birleştirmesine yararken, bir yandan da 

kanunlara dayalı yönetim tarzını pratiğe geçirmesine imkân tanıdı (Tarling 

2001: 51).  

Bir diğeri, Batılı unsurların bölge yöneticilerine getirdikleri eleştirilerin 

başında gelen, zamanlarını horoz döğüşleri ve haremlerinde geçirme gibi boş 

heva ve heveslerine uygun olarak davranışlar yerine, Ebubekir vaktini ve 

enerjisini yönetimindeki toprakların ekonomik ve sosyal kalkınmasına 

harcadı. Temelde bu eleştirileri Batı Avrupa’da 16. yüzyıl ortalarından 

itibaren gelişmekte olan Kalvinist mezhebinin rasyonalist tutumunun geniş 

toplumsal kurumlara yayılmasının ve yeni bir yaşam tarzı ve düşüncesinin 

ortaya çıkışıyla değerlendirmek gerekir. Takımadalar bölgesinde, sadece 

Malay Yarımadası’ndaki değil, diğer bölgelerdeki sömürge yönetimlerinin de 

benzer eleştirilerinin ardından Batı Avrupa Protestan düşüncesi ile ‘öteki’ 

toplumların özelde de Takımadalar Malay Müslüman toplumların doğa ve 

madde ile ilişkileri, toplumsal ilişkilerini yapılandıran unsurların farklılığında 

aramak gerekir. 
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Ebubekir, İngiliz sömürge yönetimince önce Maharaja ardından, sultan 

olarak tanınmasıyla bölgede önemli bir siyasi figür haline geldi.49 Bu süreç, 

aynı zamanda Cohor ile Singapur arasında teritoryal bağ, siyasi ve ekonomik 

ilişkinin de geliştiği yıllar olduğuna dikkat çekmekte yarar var. Cohor’da 

yaşanan bu gelişmenin Malaya’daki diğer Malay Sultanlıkları tarafından nasıl 

algılandığına da kısaca değinmekte yarar var.  

Malay Yarımadası’ndaki sultanlıkların bu gelişme karşısındaki tavrına en 

iyi örnek Terengganu Sultanlığı’ndan gelmiştir. Statü olarak Temenggung’un 

önce Maharaca ardından sultan olarak atanması karşısında tepki vermiştir 

(Robert 1977: 30). Ebubekir, Maharaca unvanı taşımasından itibaren İngiliz 

yönetimiyle bölgedeki diğer Malay yönetimleri arasındaki gelişmelere 

müdahil olduğu görülür. Bunlar arasında, Singapur’daki İngiliz yönetiminin 

bölgedeki diğer sultanlıklarla ve yöneticilerle ticari işbirliği çabalarında 

Ebubekir’in katkısı söz konusu olmuştur. Bu çerçevede, İngiliz valisiyle 

birlikte zaman zaman değişik bölgelere ziyaretler de bulunmuştur.50 Bir 

yandan, çıkan isyan üzerine Pahang Sultanlığı’na dönemin valisi W. E. 

Maxwell ile gidişi,51 öte yandan Perak Sultanlığı’nda İngiliz danışmana 

yapılan saldırı sonucu öldürülmesi gibi süreçlerde Ebubekir’in aktif rol aldığı 

anlaşılmaktadır. Bu süreçlerde uzlaştırıcı rolü oynadığı gibi, Perak örneğinde 

görüldüğü üzere, İngiliz askerlerini taşıyan kendisine ait savaş gemisini 

göndermek suretiyle güç kullanımı da söz konusu olmuştur.52  

Altyapı çalışmalarında hinterland ile sahil şeridi arasında ulaşımı 

sağlayan demiryolu girişimi Ebubekir’in 1878 yılında bir İngiliz şirketiyle 

başladığı yaptığı anlaşmayla, başkent Cohor Baru (Johor Baharu) ile Malaka 

limanı arasında inşası gündeme gelse de hayata geçirilemedi (Kaur 1985: 26, 

26).53 İkinci teşebbüs 1889 yılında Ebubekir’in, bu sefer eski vali Andrew 

                                                           
49  Ebubekir’in şahsında gündeme gelen bu gelişmeler, Cohor Sultanlığı’nın siyasi egemenliği 

noktasında bazı fikirler vermektedir. İngiliz sömürgeciliğinin Müslüman toplumların 

çoğunlukta olduğu coğrafyalarda sergilediği politikaların, İslam ve/ya İslam kültür ve siyaset 

bağlamlarıyla çatışma üzerine değil, Nicholas Tarling’in, “moral müdahale” kavramıyla 

açıklamaya çalıştığı, uzlaşma üzerine gelişme göstermediğine dair belki de en iyi 

örneklerden biridir Cohor (Tarling 2001: 88). 
50  “The Expedition to the East Coast”, The Straits Times, 27 July 1872, s. 3. 
51  Pinang Gazette and Straits Chronicle, Tuesday, July 12, 1892, Vol L, No. 155, s. 3. 
52  “The Maharajah’s Gunboat”, The Straits Times, 13 November 1875, s. 4; “Fortnight’s 

Summary”, The Straits Times, 18 December 1875, s. 3. 
53  Bu anlaşma ile söz konusu İngiliz şirketi 3 mil mesafeli demiryolu inşasına karşılık, 

demiryolunun sağ ve solunda üç millik alanda, 99 yıllığına üretim hakkı elde etmesi 

çerçevesinde plânlanan bu girişim akamete uğradı. (Bkz.: A.g.e., s. 28). 
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Clark başkanlığındaki bir İngiliz yatırım komisyonuyla Cohor Baru ve Muar 

limanı arasında yapılması düşünülen demiryolu hattı konusunda yapılan 

görüşmeden de arzu edilen sonuç alınamadı. Bunun ardından, 1890 yılında 

Ebubekir kendi ekonomik imkânlarıyla Bandar Mahari ile Sungai Pulai 

arasında 11 kilometrelik hafif raylı sistemi hayata geçirdi. Söz konusu bu 

altyapı çalışması için ray ve benzeri teknik destek İngiliz şirketleri vasıtasıyla 

ithal edilirken, işçilerin Cavalı ve yerli Malay işçilerin katkılarıyla 

gerçekleştirildi (Kaur 1985: 26, 28).  

Ebubekir’in Seyahatleri ve Dünya’ya Açılan Cohor  

Ebubekir’in Cohor topraklarında ortaya koyduğu ekonomik kalkınmacı 

süreçlere, Singapur’daki İngiliz sömürge yönetimiyle yakın ilişkilerinin yanı 

sıra, bizzat sık sık Avrupa’ya yaptığı ziyaretlerin de rolü vardır. Bu noktada, 

başta 1866 yılında İngiltere’ye yaptığı ziyaretten başlayarak İtalya, Fransa, 

İsviçre, Avusturya ve Almanya gibi Avrupa Kıtası’nın 19. yüzyılın ikinci 

yarısında hızlı toplumsal ve siyasal değişimlere konu olan ülkeleri 

bulunmaktadır. Bu ziyaretlerin, Ebubekir üzerinde bıraktığı etki ve tesir kadar, 

özellikle bazı alanlardaki yenilikleri İngilizlerin yardımıyla kendi yönetimine 

ve bölgesine taşıdığına kuşku bulunmamaktadır. Öte yandan, Doğu’da Çin ve 

Japonya’ya yaptığı ziyaretler onun dış dünya ile teması kadar, hem Cohor’u 

yabancı ülkelerde tanıtma, hem de döneminin endüstrileşme, ekonomi ve 

kamu yönetimi gibi alanlarda gelişmelerini takip ederek, en azından bir 

bölümünün Cohor’da tatbik edilmesine imkân tanımıştır (Gullick 1987: 60).54 

                                                           
54  Ebubekir 1866, 1878, 1885-86, 1889-91, 1893 ve 1895 yıllarında Avrupa ziyaretleri 

gerçekleştirirken, bu ziyaretlerin birinde İstanbul’a da uğramıştır (Abdullah 2011: 125). 

Dönemin Osmanlı siyasal ve yönetim yapısındaki değişimlerin önemlilerinden kabul edilen, 

Cevdet Paşa’nın kaleme aldığı İslam hukuku çalışmasından hareketle, 1893 yılında, Malaya 

topraklarında ilk yazılı anayasa olarak, “Majalah Ahkam Johor: Kod Undang-Undang Sivil 

Islam Kerajaan Johor” hazırlanmıştır (Borham 2002: v; Kim 2011: 21). Ayrıca, Hindistan’a 

(1875-6), Sri Lanka’ya (1878), Cava Adası’na (1881), Hong Kong-Çin ve Japonya’ya (1881) 

seyahatler gerçekleştirmiştir (Abdullah 2011: 1; Adam 1992: 4). Burada detaylarına yer 

verilmesi mümkün olmayan bu konu, hususi bir makalede ele alınacaktır. Hükümdarlığı 

döneminde, örneğin İtalya prensi, Edinburgh dükü, Rus çarının üçüncü oğlu Alexis 

Alexandrovich, Prusya Prensi Henri; Sutherland dükü; Avusturya arşidük’ü Ferdinand 

(1883), Saxe-Weimar Prensi gibi Singapur Adası’nın ziyaret eden Avrupa ülkelerinden 

benzer ülke saraylarından çeşitli konukları hem Singapur’da hem de Cohor’da ağırlayan 

Ebubekir (Abdullah 2011: 7; Barlow 1995: 26, 28; The Penang Argus and Mercantile 

Advertiser), Batı ile ilişkileri gayet düzenli ve iyi bir şekilde sürdürülebilmiştir. Tüm bu 

ziyaretler çerçevesinde ve verdiği kimi hizmetler karşılığında kendisine çeşitli nişanlar da 

takdim edilmiştir (Abdullah 2011: 6). Prusya Krallığı Nişanı, İtalya askeri nişanı 

(Commander of the Cross of Italy), Çin ziyareti sırasında (1892) Dragon nişanı (Winstedt 
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Ebubekir, hâkimiyeti altındaki bölgenin Malay coğrafyasındaki diğer 

bölgelerle üretim ve ekonomik çıkarlar noktasında rekabetçi yönünde bizzat 

kendisi aktif olarak rol aldı. Örneğin, Cava Adası’na yaptığı bir ziyarette 

tarımsal üretim süreçlerine dair, özellikle de dönemin gelişmekte olan gözde 

ürünleri şeker kamışı, kahve ve einchona gibi üretim faaliyetlerine dair 

gözlemler ve incelemeler yaptı.55  

Bu çerçevede, İngiltere ziyaretlerinde hem Kraliçe Victoria, hem de 

gelecekte kral olarak 7. Edward ile gayet yakın dostluklar kurmuş (Abdullah 

2011: 4) ve bu ziyaretler çerçevesinde Avrupa’nın önde gelen nişanları ile de 

taltif edilmiştir. Bunlar arasında Prusya Krallığı Nişanı, İtalya askeri nişanı 

(Commander of the Cross of Italy), Commander of the Cross of Saxe-Coburg 

and Gotha yer alıyor. Öte yandan, Asya’nın değişik ülkelerine de ziyaretler 

gerçekleştiren Sultan Ebubekir bu ülkelerde de taltif edilmesi ile döneminin 

seçkin bir Malay lideri olduğu düşünülebilir. Özellikle, Çin İmparatoru’nca 

1892 yılında kendisine, Birinci Dereceden Dragon Nişanı verilmiştir. Bu 

ziyaretinde, Kraliçe Victoria tarafından kabul edilen ve onuruna akşam 

yemeği verilen Ebubekir meşhur Windsor’da konuk edildiği gibi, Londra’nın 

elit çevresiyle de tanıştırıldı. Öte yandan, Asya’nın değişik ülkelerine de 

ziyaretler gerçekleştiren Sultan Ebubekir bu ülkelerde de taltif edilmesi ile 

döneminin seçkin bir Malay lideri olduğu düşünülebilir (Thio 1967: 1). Öyle 

ki defaatle Avrupa’ya yaptığı ziyaretlerde kendisine Avrupa’nın, örneğin 

İngiltere, İtalya, Prusya, Osmanlı gibi dönemin önde elen saraylarından 

nişanların verilmesi, onun bir yandan modern bir doğulu hükümdar olarak 

tanınmasının onayı olurken, aynı zamanda Malay dünyasında kendine özgü 

bir yer edinmesine de aracılık etmiştir (Piet 1896: 32). 

Ebubekir, yaşamının son yıllarına doğru 1893 yılında Şikago’da 

düzenlenen dünya fuarına bizzat katılmak istemesine rağmen,56 sağlık durumu 

                                                           
1992: 134; Thio 1967: 1). İngiliz hükümetiyle yaptığı işbirliği ve hizmetlerden ötürü, Aziz 

Michael ve Aziz George Büyük Nişanı (Grand Cross of St. Michael-St. George) (Abdulah 

2011: 6; Pinang Gazette and Straits Chronicle, July 8, Friday, 1892, Vol L, No. 152, s. 3) 

verilmiştir. 
55  “Netherlands Indian News”, Straits Times Overland Journal, 24 June 1881, s. 2. (Not: 

Einchona, gıda sanayiinde kullanılan ve aynı zamanda iştah artırıcı olarak da bilinen bir 

bitkidir). 
56  Pinang Gazette and Straits Chronicle, July 8, Friday, 1892, Vol L, No. 152, s. 3. (Not: Şikago 

Fuarı, o dönem itibarıyla ses getirmiş bir küresel etkinlikti. Fuar, dünyanın farklı 

bölgelerinden katılıma konu olurken, ticaret, endüstri, teknoloji ve eğlence gibi sektörlerde 

yeniliklerin paylaşılmasına olanak tanıdı. (“World’s Columbian Exposition of 1893”.) 
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buna elvermemiştir.57 Bununla birlikte, bir heyetin gönderilmesini bizzat 

organize ederek, dönemin önemli ülkelerinin katıldığı fuarda, bir Malay 

sultanlığı olarak Cohor’un yerini kanıtlamak istemiştir. Heyet, yerel kıyafetler 

ile müzik enstrümanları, çeşitli araç gerek, tarımsal ürün gibi çeşitle etnografik 

malzemeyi söz konusu fuarda sergilemişlerdir.58 

Sultan Ebubekir’in vefatı da söz konusu bu ziyaretlerin birinde 

gerçekleşmesi oldukça dramatik bir gelişmedir. Uzun dönem geçirdiği 

hastalık neticesinde tedavi için gittiği Londra’da, 4 Temmuz 1895 tarihinde 

Londra’da ikamet ettiği Beyles Oteli’nde vefat etti.59 Vefat haberi yanında 

bulunan Abdul Rahman bin Andak tarafından 2. Abdülhamit’e bildirilmesi 

üzerine, cenaze hazırlıkları yapılarak, Osmanlı Devleti’nin Londra’daki 

konsolosu ve diğer yetkililerinin de katılımlarıyla Ebubekir’in cenaze namazı 

kılındı. Ardından, cenaze 18 Temmuz 1895’de P&Q Kompeni Bombay adlı 

gemiyle önce Penang Adası’na ve buradan Mercury adlı Singapur’daki İngiliz 

yönetimine ait gemiyle 30 Ağustos 1895’de Singapur’a getirildi. Cohor 

Bahru’da Büyük Saray’da (Istana Besar) bir hafta yapılan hazırlıkların 

ardından 7 Eylül 1895 tarihinde öğlen vakti Mahmudiyyah’deki Makam 

Diraja Bukit mezarlığında defnedildi (Abdullah 2011: 40, 132).60  

Sonuç  

Malay Yarımadası’nda hüküm süren Cohor Sultanlığı, Malay 

Takımadaları tarihinde farklı dönemler, hanedanlıklar ve coğrafi bölgelerle 

birlikte ele alınmayı gerektirmektedir. Bu noktada, 16. ve 17. yüzyıllardaki 

Cohor Sultanlığı ile 18. ve 19. yüzyıl başlarına kadar hüküm süren Cohor-

Riau Sultanlığı farklılık taşımaktadır. Bu farklılık, kendini hanedanlık söz 

konusu olduğunda da ortaya koyarken, bu noktada 19. yüzyıldaki kadim 

Cohor Sultanlığı’nın ihyasını da içermektedir. İngiliz sömürgeciliğinin 

Singapur Adası’nda egemenliklerine paralel olarak, özellikle Ebubekir’in 

hükümdarlığı döneminde gerçekleşen kalkınma süreci, klâsik dönemden 

                                                           
57  19. yüzyıl ikinci arısında 1873 yılında önce Viyana’da ve ardından, 1878 yılında Paris’te 

benzer fuarlar düzenlenmiştir. Söz konusu bu fuarlar, ‘dünya fuarları’ adıyla anılırken 

(Schaur 2012: 91), yüksek sömürge dönemi dediğimiz yıllarda sömürge topraklarının 

tanıtımı işlevi de gördüğünü söylemek mümkün. 
58  Pinang Gazette and Straits Chronicle, July 8, Friday, 1892, Vol L, No. 152, s. 3. 
59  “The Late Sultan of Johore”, The Straits Times, 6 June 1895, s. 2; “Death of the Sultan of 

Johore”, The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser (1884-1942), 8 July 1895, s. 2. 
60  Merhum Ebubekir adına bir cami inşa ettirilmiştir (“Perjalanan kita ke Singapore: 

Pemandangan Jang Kedoe”, Poestaka Hizboel Wathan, No. 1, Sjoera 1346, Tahoen 4, s. 10). 
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modern döneme geçiş anlamı taşımaktadır. Bununla birlikte, bahsi geçen 

Cohor Sultanlığı hanedanlığının otantik bir hanedanlık olmadığı aksine, 

İngiliz sömürge yönetiminin bölgede siyasi yapılaşmasının bir ürünü olarak 

çeşitli süreçler sonrasında ortaya çıkmıştır. 

İngilizlerin 1819 yılında Singapur’a yerleşmelerine paralel olarak, 

Cohor-Riau Sultanlığı Hanedanlığı’na mensup Hüseyin Şah ve Temenngung 

ailesiyle yapılan anlaşmalar sonrasında Telok Belangah mevkiinde başlayan 

Cohor Sultanlığı’nın ihyası, daha sonra Cohor Bahru’nun başkent 

yapılmasıyla, günümüze kadar sürecek olan yapılanmaya konu olmuştur. 

Temenggung Abdul Rahman, oğlu İbrahim ve torunu Ebubekir ile 

Singapur’daki İngiliz sömürge yönetimi arasında kurulan karşılıklı siyasi, 

ekonomik ve kültürel bağımlılık ilişkisi (symbiosis), bir ürün olarak 

Ebubekir’e önce Maharaja ve ardından Sultanlık makamı verilmesiyle 

taçlandırılmıştır. Bu ilişkiyi, hem İngiliz sömürge yönetimi hem de Malay 

sultanlığının varlığı açısından değerlendirilmeye matuf yönler içermektedir. 

Öyle ki Singapur Adası’nda nominal bir yönetim sergileyen Temenggung’un 

ailesi, kendilerine bahşedilen siyasi güç ve ardından Cohor bölgesinde 

kuruluşu gerçekleştirilen ‘Yeni Sultanlık’ın teşkilinde önemli bir rol 

oynarken, bu durum, Singapur merkezli gelişen İngiliz sömürge yönetimi ile 

Temenggung ailesi arasında sürdürülebilir ve birbirine eklemlenmiş bir 

siyasal ve ekonomik yakınlaşmanın varlığına işaret etmektedir (Cameron 

1965: 137). 

İngilizler, Temenggung ailesiyle gerçekleştirdikleri yakın siyasi 

etkileşimi, özellikle Ebubekir döneminde kurumsal yapılaşmalarıyla 

belirleyici olmuştur. Ebubekir’in yaşamının ilk evrelerinden itibaren İngiliz 

toplumu ve yönetimiyle olan diyalogu, onun hükümdarlığı devresinde İngiliz 

yönetimiyle dostane ilişkiler geliştirmesindeki payı büyüktür (Cowan 1962: 

37-39).61 Singapur’da İngiliz okulunda eğitimi ve ardından İngilizlerin 

hâkimiyetindeki iş ve ticaret dünyasında tecrübe kazanması, Ebubekir’in 

İngiliz dilinin yanı sıra kültür, diplomasi ve iş dünyasının etik değerleri, 

davranış kalıpları vb. edinimi noktasında önemli bir süreç olarak dikkat çeker. 

Söz konusu bu süreç, onun bir anlamda içerden bir modernleştirici siyasi figür 

olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ebubekir, döneminin önemli bir 

siyaset adamı olarak ortaya çıkarken, sadece Singapur’daki İngiliz sömürge 

yönetimi ile değil, o dönem dünya siyasetinde rol sahibi ülkelere bizzat 

                                                           
61 “Untitled”, Straits Times Overland Journal, 17 May 1873, s. 10.  
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ziyaretler yaparak, bir yandan sultanlığını dünyaya tanıtırken, öte yandan da 

söz konusu ülkelerdeki gelişmeleri yakından ‘okuma’ fırsatı sunarak 

Cohor’un modernleşme süreçlerine hızlı bir şekilde dâhil olmasını sağlıyordu. 

Ebubekir’in gelişme çağının, aynı zamanda Batı sömürgeciliğinin yeni bir 

evreye girmekte olduğu döneme denk gelmesi, tarihi bir tesadüf olarak kabul 

edilebilir.  

Cohor ile Singapur’daki İngiliz yönetimi arasındaki ilişkilerde, 

Ebubekir’e hasredilen bir tür olağanüstü diplomatik başarı da haklılık payı göz 

ardı edilmemekle birlikte, gelişmeleri İngilizlerin sadece Malay 

Yarımadası’nda değil, genel itibarıyla sömürgecilik süreçlerinin tümünde 

sergiledikleri yaklaşımlara bakarak değerlendirmek gerekmektedir. Buna göre 

İngilizler örneğin, Pahang, Selangor, Sungai Ujung, Perak gibi diğer Malay 

site devletleri ile ilişkilerde, sivil siyaset ile egemenlik süreçlerini 

yönetmişlerdir. Bu politikanın temel nedeni, bu yaklaşımın gayet ekonomik 

olmasıyla açıklanmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu adı geçen bu 

yerlerde, gerektiğinde yani, siyasi ve ekonomik çıkarları zedelenmeye yüz 

tutmaya başladığında zaman zaman askeri güce başvurmak zorunda 

kalmaktan da çekinmemişlerdir.  

Ebubekir’in hükümdarlığı döneminde İngiliz sömürge yönetimiyle 

kurulan, siyasal ve ekonomik ilişkiler uyumluluk politikalarıyla kendini 

ortaya koymuştur. Ebubekir açısından bu tutum, onun sadece Singapur’daki 

İngiliz sömürge yönetimi açısından değil, aynı zamanda ve bundan da öte, 

Londra’daki İngiliz Kraliyeti tarafından kabulünü sağlamıştır. Cohor 

hanedanlığında inşa edilen bu siyasi ve kültürel yapılanma, bir anlamda Pan-

İngiliz (Pan-Britannica) sürecine tekabül etmesiyle dikkat çekmektedir 

(Amoroso 2013: 4). Bu durum, Ebubekir’in gerçekleştirdiği Avrupa 

ziyaretleriyle, Avrupa’nın başta İngiliz kraliyeti olmak üzere çeşitli 

saraylarından gelen misafirleri Cohor ve Singapur’da ağırlamasında 

görüldüğü üzere onu gayet popular bir ‘doğulu hükümdar’ yapmıştır.62 

Bu iki farklı bağlam kendi içerisinde, din-siyaset, din-toplum, 

Batılılaşma/modernleşme-sekülerleşme, geleneksel toplum ve toplumsal 

değişim gibi çok farklı alanları içeren geniş bir araştırma alanına konu olma 

özelliği taşımaktadır. Ancak bu çalışmanın sınırlılığı dolayısıyla, bu konulara 

değinilmesi söz konusu değildir. Şu kadarını söylemek gerekir ki İngilizler 

                                                           
62  ‘Moar’, The Straits Times, 17 November 1877, s. 1. 
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Temenggung ailesi özelinde kadim bir sultanlığı ihya ederken, gizli/açık 

Avrupa kraliyet çevrelerinin kültürel ve siyasal varlığını da klasik İslam 

sultanlığına eklemlemek suretiyle, bir hybrid yapı ortaya çıkarmışlardır. 

Bazı kaynaklarda Ebubekir, bölgede İngiliz sömürge siyaseti karşısında 

ortaya koyduğu politikalarla, İngilizleri egemenlik sahasına müdaleye izin 

vermeyen siyasi bir ‘deha’ düzeyinde tanımlanmaya çalışılsa da (Kaur 1985: 

26), Temenggung ailesi bağlamında yukarıda dikkat çekilen gelişmeler 

temelinde, Ebubekir ve Cohor saray çevresinin Singapur Adası’ndan başlayan 

ve Malay Yarımadası’nın güney ucunda Cohor’da devam eden siyasi hayatları 

boyunca İngilizlerle girmiş oldukları ilişki bütünlüğü içerisinde 

değerlendirmek gerekmektedir.  
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MALAY DÜNYASINA İSLAMİYET NASIL GELDİ? 

MALEZYA’NIN İSLAMLAŞMASININ TARİHSEL 

PERSPEKTİFTEN BİR ANALİZİ 

Alaeddin TEKİN* 

GİRİŞ 

Ulus devletlerin ortaya çıkmasından çok daha önce Güneydoğu Asya 

Müslümanlarını ve onların ülkelerini tanımlayan ifadeler günümüzde 

kullanılan Malezya veya Endonezya gibi ifadeler değildi. Bu ifadeler modern 

dönemde kullanılmaya başlamış ifadeler olup, İslam’ın bu coğrafyalara 

yayıldığı dönemlerde bu Takımadalar Bölgesi için farklı coğrafi ifadeler 

kullanılmıştır. En yaygın kullanım ifadesi, Doğu Hint Adaları (East India 

Islands) veya Ceziretü’l-Hindiyye’di. Bunun yanı sıra spesifik bazı ada 

isimlerinin bölgeyi referans alarak kullanıldığı durumlarda olmuştur. Bu 

duruma örnek teşkil eden en yaygın kullanım şekli ise, Cava (Java) veya 

Sumatra (Samudara)’dır. Bu coğrafyayı referans eden bir diğer kullanım türü 

ise de millet odaklı olan Malay (Melayu) ifadesidir. Günümüzde bu karışıklığı 

ortadan kaldırmak için özellikle Endonezya bu coğrafyayı Nusantara olarak 

telaffuz etmekte ve günümüz Güneydoğu Asya Müslümanlarının yaşadığı bu 

coğrafyayı tasvir etmektedir. Günümüzde kullanılan bir diğer genel ifade ise 

Malay veya İndo-Malay dünyası (Dunia Melayu) şeklindeki kullanımdır. Bu 

çalışma özelinde ise Malay dünyası kullanımı tercih edilmiştir. Her ne kadar 

bu çalışma, günümüz Malezya sınırlarını kendine temel almış olsa da zaman 

zaman Malay dünyasının diğer bölgeleri olan Sumatra ve Cava Adaları’ndaki 

İslamlaşma evrelerini de kendine referans alarak, bu konunun daha iyi 

anlaşılmasını sağlamaya çalışmıştır. Zira, Malezya’daki İslamlaşma Dönemi 

ile özellikle Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki İslamlaşma Dönemleri ve 

yayılış metotları arasında ciddi bir fark yoktur. 
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Bu çalışmanın temel amacı, Malay Dünyasına İslamiyet’in nasıl geldiği 

ve yayıldığını Malezya özelinde ele alarak bu dönemin tarihsel bir 

perspektiften analizini yapmak olacaktır. Uluslararası akademide ve özellikle, 

İngilizce yazılmış birçok çalışmada bu konu çok eski yıllardan beri ele alınmış 

ve üzerinde ciddi tartışmaların meydana geldiği bir alan olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Geleneksel anlamda İslamiyet’in yayılma metodundan farklı bir 

metot sonucunda, bu Adalar Bölgesi’ne gelen İslamiyet’in, nasıl bu denli 

başarılı olduğu birçok uluslararası makale ve konferansta ele alınmıştır. Cihat 

ve Gaza yolu ile yayılmayan İslamiyet’in bu topraklara nasıl ve kimler 

tarafından getirildiğini, bu çalışma sonucunda ele almış olacağız.  

Her ne kadar bu konu, modern tarihçiler tarafından ciddi anlamda ele 

alınmış ve belli başlı teoriler ile konu açıklanmaya çalışılmış ise de bölge ile 

alâkalı ilk dönem İslam tarihi hakkında günümüze ulaşan çok sınırlı ana 

kaynak mevcuttur. Özellikle, erken dönem İslam kaynakları incelendiğinde, 

bölgeyi ele alan kaynakların eksikliği, bölgeyi işleyebilmiş erken dönem 

kaynaklarının çoğunun da coğrafya kitaplarından meydana gelmesi gibi 

sebeplerle, bölge ile ilgili yorumlarda genellikle, ikincil kaynaklara 

başvurmak durumunda kalınmıştır. Bundan dolayı, bu konu özelinde gelen 

bilgi akışının bir bütünlük oluşturmamasına sebep olmuştur. Muhtemelen, 

yine bu sebeplerden dolayı, bölgede kabul görmüş İslam’ı kendi içlerinde bir 

mantık çerçevesine oturtabilmek için, daha sonraki yüzyıllarda bölgeye gelen 

şarkiyatçılar tarafından birçok teori ortaya atılagelmiştir. Bu durum ise 

günümüzde bir bilgi karmaşasına sebep olmuş ve konu bugün dahi hem bölge 

tarihçileri hem de İslam tarihçileri tarafından net bir zemine oturtulamamıştır.  

Bugün 350 milyona yaklaşan Müslüman nüfusu ile dikkatleri üzerine 

çekmeyi başarmış olan Malay dünyası, İslam dünyasında oldukça önemli bir 

yer teşkil etmektedir. Bu denli İslam dünyası için önem arz eden bu 

coğrafyanın daha iyi anlaşılabilmesi için, İslam’ın bölge halkı tarafından nasıl 

kabul gördüğünün önemli olduğu kanaatindeyiz. Bu amaçla, konunun daha iyi 

anlaşılabilmesi için bu çalışma dört ana bölümde ele alınmış olup, birinci 

bölümde İslam öncesi Malayların dini inançları ve bölgedeki belli başlı İslam 

öncesi medeniyetlerin neler oldukları bilgisi özet bir şekilde verilecektir. 

İkinci bölümde, Malay dünyasına İslamiyet’in ilk ne zaman ve hangi 

bölgelerine geldiği analiz edilecektir. Üçüncü bölümde, İslam’ın bölgeye nasıl 

geldiği ve geliştiği üzerinde durulacaktır. Son olarak yani, dördüncü bölümde 

ise İslamiyet’in bölgeye kimler tarafından ve hangi coğrafi bölgelerden 

getirilmiş olabileceğine yönelik tüm ihtimaller ve iddialar ele alındıktan sonra, 

bir sonuç bölümüyle konu noktalanacaktır.  
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1. İSLAM ÖNCESİ MALAYLAR VE MALEZYA  

İslam öncesi Malay toplumu Budizm ve Hinduizm’in yanı sıra, bazı yerel 

pagan dinlere de inanmaktaydılar. Bu dinlerin bölge halkı tarafından kabul 

görmesi ve bu dinlerin bölgedeki varlıklarının temel sebebi ise yine, bu 

bölgedeki güçlü Budist ve Hindu İmparatorlukların mevcudiyetinden 

dolayıdır. İslamiyet’in bugünkü Ortadoğu ve Kuzey Hindistan’a yayıldığı 

dönem olan yedinci yüzyıldan on ikinci yüzyıla kadarki süreçte, günümüz 

Malay dünyasının geneline hâkim güçlü Budist ve Hindu İmparatorluklar 

vardı. Bu imparatorluklardan özellikle, günümüz Malezya topraklarına hakim 

olan ve Budizm inancının bölgedeki en önemli temsilcilerinden birisi olarak 

görülen Srivijaya İmparatorluğu’dur (Husin Ali 2019: 27-31). Bu 

imparatorluk, temelde Sumatra Adası’nın güneyindeki Palembang 

Bölgesi’nde 7. yüzyılda kurulmuş olmasına rağmen, günümüz Malay 

dünyasının önemli bir bölümünü uzun yıllar kontrol edebilmiş bir 

imparatorluktur (Manguin 2009: 434-35). Hemen hemen aynı dönemlerde, 

Malezya’nın kuzeyinde (Tayland ve Kamboçya) oldukça güçlü bir diğer 

imparatorluk ise Khmer İmparatorluğu olup ve bir Budist-Hindu devletiydi 

(Briggs 1950: 256-305). Böylesine iki büyük imparatorluk arasında kalan, 

günümüz Malezya’sının, İslam öncesi temel inançlarının Hinduizm veya 

Budizm olması pek de sürpriz bir durum olmasa gerek.  

Bu devletlerin yanı sıra, Cava Adası merkezli bir diğer Hindu devleti ise 

Majapahit İmparatorluğu olup bir dönem, Malezya topraklarında oldukça 

etkili olmuştu. Malay Yarımadası’nın kuzey bölgelerinde birçok Hindu 

tapınak örneklerini bugün dahi görmek mümkündür. Bu duruma en güzel 

örnek ise Kedah sınırları içerisinde bulunan Bukit Pahat Tapınağı’nın 

kalıntılarıdır. Tarihten günümüze farklı dinleri ve kültürel öğeleri kendi 

bünyesinde birleştirmeyi başarabilmiş olan Malay toplumu, Budizm ve 

Hinduizm etkilerini aynı anda kendi bünyelerinde koruyabilmişlerdir. Bugün 

dahi Malezya’daki İslam inancı incelendiğinde de bu çok çeşitli senteze, 

yaşamın birçok yerinde rasgelmek mümkündür. Önemli ticaret yollarının 

kesişme noktasında olan Malezya’nın bu denli çok kültürlü bir yapıya sahip 

olmasında ticaretin önemli bir etkisi olmuştur.  

Malay dünyasının Çin ve Hindistan arasındaki stratejik konumundan 

dolayı, Çinli ve Hindistanlı veya dünyanın diğer bölgelerinden birçok tacir ve 

din adamlarının tarih boyunca sık sık ziyaret ettikleri bir yer olagelmiştir. Bu 

durumun belki de doğal bir sonucu olarak, Budizm ve Hinduizm gibi inançlar 
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Malay dünyasında, yüzyıllar boyunca kabul görmüş dinler olmuştur. 

Özellikle, Khmer İmparatorluğu’nun Malay Yarımadası ile yaptıkları ticari 

ilişkilerin bir sonucu olarak, Budizm’in bölgedeki etkisi bu imparatorluk ile 

yapılan ticari ilişkilere paralel olarak artmış veya azalabilmiştir (Briggs 1950: 

257). Bölgedeki bu dinlerin popülaritesi, yerel kralların Hindistan veya Çin 

Bölgeleri ile yaptıkları ticari ilişkilere göre değişkenlik gösterebilmekteydi.  

Budizm gibi tıpkı Hinduizm inancı da bölgedeki krallıkların Hint alt 

kıtasındaki devletler ile yaptıkları ticari ilişkilerine paralel olarak Malay 

dünyasında bir yayılma alanı bulmuştu. Bugün Malezya sınırlarında bulunan 

Kedah, İslamiyet’in bu topraklara gelmesinden çok daha önce, Hinduizm 

inancının bölgedeki en önemli merkezlerinden birisiydi. Bu durumun temel 

nedeni ise Kedah’ın, Hindistan ile olan ticari ilişkisinden kaynaklanmaktaydı. 

Ancak, tahmin edilenin aksine, Hindistanlı tacirler, Hinduizm inancını 

Malezya’da yaymamışlardı. Bu tacirler, Hindistan ile Malezya arasındaki 

bağlantıyı sağlayarak, Hindu keşiş ve din adamlarının bu bölgelere 

ulaşmasında sadece ön ayak olmuşlardı. Bu etkileşimin bir sonucu olarak, 

Malay Yarımadası başta olmak üzere Sumatra, Cava ve Bali Adaları gibi 

bölgedeki diğer büyük adalar kısa bir sürede Hinduizm’in etkisi altında girmiş 

oldu. Böylelikle, tüm bu bölgede Budizm ile birlikte Hinduizm de temel 

dinlerden biri olarak uzun yıllar kabul görmüş oldu. Malay kralların Hinduizm 

inancına ait unvanları benimsemiş ve Sanskritçe isimler bölgede yaygın olarak 

kullanılmaya başlamıştı (Husin Ali 2019: 24-25).  

Çin yıllıkları ve kaynakları incelendiğinde, İslam öncesi Malay 

Yarımadası’nda yedi merkezi krallığın olduğu ve bu kralların konunun 

başında da bahsedilen Srivijaya, Khmer veya Majapahit gibi büyük 

imparatorluklara bağlı birer vasal krallık şeklinde yönetilmekteydiler. Bu 

vasal krallıkların 11. yüzyılda, Çin’le gelişen ticari ilişkileri üzerine 

zenginleştikleri ve bir süre sonra bağımsızlık talep etmeye başladılar. 12. 

yüzyıla gelindiğinde, bu durumun nihai bir sonucu olarak Srivijaya 

İmparatorluğu’nun yıkılmasına yol açtığı düşünülmektedir (Husin Ali 2019: 

29-30). Bölgedeki bu Hindu ve Budist imparatorluklar on dört ve on beşinci 

yüzyıllara gelindiğinde ise tamamen yıkılmış ve bölgede siyasi ve askeri bir 

boşluğun doğmasına sebep olduğu düşünülmektedir. Özellikle, Srivijaya 

İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra, bölgede yükselen bir sonraki güç 

Malaka (Malacca) Krallığı oldu. Budizm ve Hinduizm’i temsil eden büyük 

siyasi güçlerin tamamen ortadan kalkması ve Malaka Krallığı’nın sunduğu 



 

59 

özgür ortamın bir sonucu olarak, günümüz Ortadoğu ve İran gibi bölgelerden 

gelen ve İslam dinine mensup bu yeni yabancı tüccarlarda bölgede görünmeye 

başladı.  

2. MALAY DÜNYASINA İSLAMİYET İLK NE ZAMAN VE 

NEREYE GELDİ? 

İslamlaşmanın, Malay dünyasında başlamasından çok önce, İslamiyet 

Hindistan ve Çin’in bazı liman şehirlerine ulaştığı ve buralarda ciddi bir 

taraftar bulduğu biliniyor. Özellikle, Hicri 1. yüzyılda Arap tüccarların Çin’in 

güneyindeki liman şehirlerine gitmiş ve bu bölgelere yerleşmişlerdi. Ancak, 

878 senesinde günümüz Hong Kong’un karşı kıyısındaki Kanton’da, Hung 

Chao adlı bir asi liderin çıkardığı isyan, kısa sürede büyümüş ve bölgedeki 

yabancı tüccarların bu durumdan olumsuz etkilenmesiyle sonuçlanmıştı. 

Güvenlik riski sebebiyle Çin’deki birçok Müslüman tüccar bu yıllarda, 

Malezya ve Sumatra Adası’ndaki bazı liman şehirlerine yerleştiler (Lee 1988: 

35-36). Muhtemel gelen bu ilk Müslüman tüccarların İslam dinini yaymak 

gibi bir gayeleri olmamıştı, olmuşsa da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Çünkü 

çalışmanın devamında da bahsedileceği üzere Malay dünyasının İslamlaşması 

daha sonraki yüzyıllarda kendisini gösterecek ve 13. yüzyılın son yıllarında 

ancak bölgenin batı bölümleri tarafından kabul görmeye başlayacaktır. 

İslam’ın bölgeye yayılması ile ilgili erken dönem bilgilerin önemli bir 

kısmı, Malay dilinde yazılmış hikayat adı verilen eserlerdir. Geleneksel Malay 

Edebiyatı’nın en önemli örneklerinden birisi olarak kabul gören bu türdeki 

kitaplardan Hikayat Raja Pasai adlı kaynağa göre İslamiyet, Malay 

dünyasında ilk olarak Sumatra Adası’nın kuzey bölgelerinde kabul görmüş ve 

daha sonra tüm Malay dünyasına bu bölgeden yayıldığına yöneliktir (Jones 

1999). Hikayat adı verilen bu yerel kaynakların ekseriyeti destansı ve epik 

bilgiler içermesinden dolayı bu gibi kaynaklara genellikle şüphe ile 

bakılmaktadır. Ancak, Hikayat Raja Pasai’de verilen bu bilgi tarihi 

gerçeklikle uyuşmaktadır. Zira Malay dünyasındaki ilk Müslüman devletin 

Sumatra Adası’nın kuzeybatı bölgesinde mukim Samudra-Pasai Devleti 

olduğu ve yöneticilerinden olan Melik al-Salih (ö. 1297)’in ilk Müslüman 

yönetici olduğu noktasında bölge tarihçilerinin hem fikir olduğu bir noktadır 

(Ricklefs 1991). Sonuç olarak, bölgedeki ilk İslam Devleti’nin 1290’larda 

Malay dünyasının en batı bölümü olan Sumatra Adası’nın kuzeybatı 

bölgesinde kurulmuştur.  
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Malay dünyasının genelini etkileyen tüm yeni fikirler, kültürler ve dinler 

hep Batı’daki Adalar’dan başlayarak doğu adalarına doğru ilerlemiştir 

(Alatas, Hussein 1962: 219-245). Bu sebeple, Malay dünyasının batı bölümü 

olan ve günümüz Malay Yarımadası ve Endonezya’nın Sumatra Adası, bu 

yenilikleri ilk karşılayan coğrafi bölgelerdir. Bu durum, sadece İslamiyet’in 

bölgeye gelmesiyle de açıklanacak bir durum değildir. Zira, Budizm ve 

Hinduizm gibi dinlerde tıpkı İslam gibi Malay dünyasının batısındaki 

Adalar’dan başlayarak doğusuna doğru ilerledi. Her ne kadar, İslam’ın Malay 

dünyasında ilk hangi bölgelerde belirdiğini tahmin ve analiz etmek kolay olsa 

da bu dinin ilk ne zaman geldiği noktasında farklı bilgi ve bulgular vardır. 

Ancak bölgenin İslamlaşması, 1290’lı yıllardan başlatıp 16. yüzyıla kadar 

süren bir dönemdir şeklinde veren birçok çalışma mevcuttur (Alatas, Farid 

1985: 162).  

Malay Yarımadası ve Sumatra Adası, Malay dünyasında İslamiyet’in ilk 

kabul gördüğü bölgelerdir. Birbirine coğrafi olarak paralel olan Sumatra ve 

Malay Yarımadası’ndaki bu İslamlaşma Dönemi arasında çok büyük bir 

zaman farkı yoktur. Zaten birbirine oldukça yakın olan bu iki bölgeyi 

birbirinden ayrı değerlendirmek metodolojik anlamda yanlış olur. Malay 

Yarımadası’nda, İslamiyet’in varlığı ile ilgili en eski veri, günümüz 

Malezya’nın Trenganu Eyaleti sınırları içerisinde bulunan bir yazıttır. İslami 

hukuk esasları ile ilgili bilgi veren bu yazıt, Syed Naquib Alatas tarafından 

1303 tarihli olduğu iddia edilmiş ise de (Al-Attas, Naquib 1970: 24), son 

yapılan çalışmalar göstermektedir ki bu yazıt, 1308 tarihlidir (Adam 2017). 

Bu yazıttan da anlaşılacağı üzere, Sumatra Adası’ndaki İslamlaşma Dönemi 

ile Malay Yarımadası’ndaki bu dönem arasında sadece birkaç yıl fark 

bulunmaktadır.  

Bu bilgilerin yanı sıra, bölgede keşfedilmiş daha eski bulgu ve kalıntılara 

göre İslamiyetin bu bölgelere çok daha önce gelmiş olabileceğine dair 

yorumlar yapılabilmektedir. Ancak bu bulgularda, bölgede bir İslamlaşma 

Dönemi’nin başladığına dair bir bilgi yoktur, zira bu kalıntılar sadece kendine 

has bir takım Müslüman öğelerdir. İslam tarihinin ilk yıllarından itibaren 

Müslüman Arap tüccarların Malay dünyasındaki bazı adalar ile bir takım ticari 

ilişkiler kurmuşlardı. Ancak bu yıllarda, bölgede bir tebliğ hareketinin 

olduğuna dair bir ize rastlanamamıştır. Bölgedeki Arapların varlıklarıyla ilgili 

bu ilk bilgilerden biri Çin yıllıklarında geçmektedir. Bu yıllıklardan birine 

göre, 674 senesinde Batı Sumatra’da bir Arap yerleşiminin olduğu ve reisinin 
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de bir Arap olduğudur (Arnold 1913: 364). Mesela, bugün Malezya 

topraklarının bir kısmının da içinde bulunduğu Borneo Adası’ndan Çin’e, 977 

senesinde bir Müslüman elçinin gittiği bilinmektedir (Hirth and Rockhill 

1966: 157). Bir diğer örnek ise Cava Adası’nda bulunan ve 1082 senesinde 

Arapça yazılmış bir mezar taşıdır (Di Meglio 1970: 116). Bu ve benzeri 

örnekler daha da arttırılabilir ancak, bu ve benzeri veriler bölgede bir 

İslamlaşma hareketinin varlığını destekler nitelikte değildir. Daha önce 

bahsedilen Trenganu Yazıtları gerek muhteviyatı, gerekse de yazıldığı dönem 

bakımından bölgedeki İslamlaşma varlığının en güzel örneklerindendir. 

İslamlaşma Dönemi’nin henüz yeni başladığı bu yıllarda Marco Polo, 

Sumatra Adası’nı 1292 senesinde ziyaret etmiş ve bu ziyareti esnasında 

kaleme aldığı anılarında bölge halkının ve yöneticilerinin halen Pagan 

inançlara inandıklarını ifade etmiştir (Mukti Ali 1970: 8). Muhtemelen, Marco 

Polo İslam dininin bölgedeki etkisini tam olarak gözlemleyememiş olabilir. 

Çünkü İslamiyet Sumatra Adası’na, Marco Polo’nun ziyaretinden hemen 

önce, adanın birçok yerinde kabul görmüş bir din olduğu biliniyor. Bunun en 

açık delilleri ise yine, o dönemde yazılmış Çin Yıllıkları’dır (Göksoy 1998: 

72). Fakat Marco Polo’ya göre, Sumatra Adası’nda bulunan ve günümüzde 

küçük bir kent olan Perlak haricinde bir İslamlaşmanın olmadığını not etmiştir 

(Alatas, Farid 1985: 165). Ancak özellikle, adanın kuzeybatı kıyıları olan 

Pasai Bölgesi bu yıllarda tam olarak Müslümanlaşmıştı. 

Marco Polo’dan yaklaşık elli sene sonra aynı bölgeyi ziyaret eden İbn 

Battuta yazdığı seyahatnamesinde, Malay dünyasının belli başlı yerlerinin 

çoktan İslam dinine geçtiğini ifade etmektedir. Bu seyahatnameye göre, 

Malay hükümdarından Melik Zahir isminde Müslüman bir Şafi’nin 

varlığından bahseder ve onun gemilerinden biriyle yaptığı deniz yolculuğuyla 

Malay dünyasına geldiğini ifade etmektedir. Bu hükümdarın İslamiyet’i tam 

olarak benimsediğini ve hatta bölgede birçok cihada çıktığını da yine bu 

seyahatnamede geçmektedir (İbn Batutta Seyahatnamesi II, 2000: 880). 

Malay dünyasının ancak bir kısmını gezebilen Battuta’nın ilk olarak 1345 

senesinde Sumatra Adası’na ayak bastığı düşünülmektedir. Adada 15 gün 

kadar kaldıktan sonra Malay dünyasının bir diğer önemli adası olan Cava’ya 

gitmiştir. Enteresan olan ise Battuta bu adayı bir kâfir ülkesi olarak tasvir 

etmektedir. Muhtemelen, İbn Battuta’nın kâfir olarak adlandırdığı Cava kralı, 

Majapahit İmparatoru Gajah Mada (1330-1364) olmalıdır (Göksoy 2002: 63). 

Battuta’nın bu notları ve diğer ana kaynaklardan da anlaşılacağı üzere, Malay 
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dünyasının batı bölümü olan Sumatra Adası ve Malay Yarımadası, 13. 

yüzyılın sonlarına doğru belli ölçüde İslamlaşmışsa da Malay dünyasının doğu 

bloku olan Cava ve Maluku gibi Adalar’da İslamlaşma henüz 

tamamlanmamıştı.  

Bölgedeki güçlü Budist ve Hindu İmparatorluklarının yıkılmasından 

sonra, her geçen gün daha da güçlenen Malaka Sultanlığı, Malay dünyasında 

bir dil birliği sağlamayı başarabilmişti. Malay dili (Bahasa Melayu) bugün 

dahi Nusantara olarak adlandırılan bu takımadalardaki temel dildir. Bu dil 

birliğinin yanı sıra, Malaka Sultanlığı İslamiyet’in de bu bölgede 

yayılmasında oldukça önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir ve bölgede bir 

din ve dil birliği sağlayarak bir Malay-Müslüman kimliğinin oluşmasını 

sağlamış olacaktı. Malaka Sultanı Para Meswara 1414 senesinde ismini 

değiştirerek Sultan Megat Iskandar Şah ismini aldığını ve İslam’a geçtiğini 

ilân etmiş oldu. Malaka Sultanı’nın bu kararı, Malay Takımadaları’nda henüz 

İslam’a geçmemiş diğer kralları da etkilediği ve İslamlaşmanın bölgede 

yayılmasında oldukça etkili olduğu düşünülmektedir (Ali, S. Husin 2019: 32-

33). Sonuç olarak, Malay dünyasının henüz İslamlaşmamış olan ve doğu 

bloku olarak adlandırdığımız Cava, Maluku ve Sulawesi gibi Adalar’ın 15. 

yüzyılın sonu ve 16. yüzyıl itibariyle İslamiyet’in bu adalardaki en temel din 

olduğunu söyleyebiliriz.  

3. MALEZYA’NIN İSLAMLAŞMASI NASIL OLDU? 

İslamiyet’in Malay Takımadaları’na nasıl geldiğini araştıran tarihçiler 

genellikle üç konu üzerinde yoğunlaştıkları gözlemlenmiştir. Bu üç konu, 

İslamiyet’in hangi dönemlerde geldiği, bölgeye yerleşen ilk Müslümanların 

etnik kökenlerinin ne olduğu ve yerli halkın (Malayların) İslamiyet’i kabul 

etmelerindeki temel motivasyonlarının neler oldukları sorularıdır. Kısacası bu 

konuyu araştıran tarihçiler “ne zaman, kim ve nasıl” sorularına cevap arayarak 

bu konuya bir netlik kazandırmaya çalışmışlardır (Abdul Hamid 2002: 469). 

Ancak bölgeye gelen İslam dininin kimler tarafından getirildiği noktasında 

bölgeyi çalışan tarihçiler arasında bir görüş ayrılığı mevcuttur. Bu görüş 

ayrılığının temel sebebi, İslam’ın bu bölgelere tüccarlar vasıtasıyla mı yoksa 

misyoner sufiler aracılığıyla mı geldiği noktasındadır.  

Güneydoğu Asya’nın kültürel tarihinde, deniz ticareti her zaman önemli 

olmuş ve birçok tarihi dönemi etkilemiştir. Malay dünyası özellikle, Hindistan 

ve Çin arasındaki denizyolu ticaretinden her zaman etkilenmiş ve hatta 
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şekillenmiştir. İki büyük medeniyeti birbirine bağlayan Malaka Boğazı, 

Budist ve Hindu rahip ve hacıların Çin-Hindistan hattındaki bu seyahatleri 

sebebiyle erken dönem Malay dünyasının Brahmanizm ve Budizm dinleri ile 

tanıştığını konunun başında belirtmiştik. Tıpkı, bu dinlerin bölgeyi etkilemesi 

gibi daha sonra İslamiyet’te bu suyolu vasıtasıyla Malay dünyasını etkilemiş 

olacak (Van Leur 1967: 4).    

Malay dünyasının İslamlaşma tarihi ile ilgili bilgi veren erken dönem 

kaynakları, İslamiyet’in bu bölgelere Arap dünyası, İran veya Hindistan’dan 

gelen tacirlerin getirmiş olabileceği tezi üzerinde ısrarla durmaktalar. 

Geleneksel İslam literatüründe yazılmış birçok eser de bu tezi destekler 

niteliktedir. Örneğin, Hasan bin Ahmed Mahallabi 10. yüzyılda yazdığı 

kitabında Malay Yarımadası’nın kuzeyindeki bir liman şehrine (muhtemelen 

Klang) yerleşmiş birçok Arap, Fars ve Hindistanlı Müslüman tüccarın 

varlığını iddia etmektedir (Alatas, Farid 1985: 165). Buradan hareketle, 

Srivijaya İmparatorluğu sadece Hindistan veya Çin’le değil, aynı zamanda 

Müslüman Arap dünyası ile de ciddi ticari ilişkiler kurduklarını anlayabiliriz. 

Erken dönem Arap kaynaklarında Malay dünyası ve çevresi ile ilgili 

kaleme alınmış birçok bilgi mevcuttur. Ancak bu kaynakların ekseriyeti 

coğrafya kitaplarından müteşekkil olup, hususi Güneydoğu Asya 

Müslümanları üzerine yazılmış erken dönem bir Arapça eser yoktur. Bölge ile 

ilgili bilgi veren bu erken dönem müelliflerinden hemen hemen hiçbiri 

bölgeye gitmemiş olup, bölgeden dönen tacirlerin kendilerine anlatabildikleri 

kadardır bu bilgiler. Dolayısıyla sadece, Arapça için değil diğer erken dönem 

İslam kaynaklarında da durum aynıdır ve Malay dünyası ile ilgili geleneksel 

anlamdaki bu kaynaklarda verilen bilgiler ancak bölgeden dönen tacirlerin 

müelliflere anlatabildiği kadarıyla sınırlıdır (Göksoy 1998: 29). Nitekim bu 

kaynaklar incelendiğinde ya bir alt başlıkta bölge ile ilgili kısıtlı bir bilgi 

verilmiştir veya sadece birkaç paragraf halinde bölge özetlenmeye 

çalışılmıştır. Bu noktada, konu ile ilgili Avrupalı tarihçilerin ve seyyahların 

konu ile ilgili notları bu çalışma için daha da önem kazanmıştır.  

İslamiyet’in Malay dünyasına nasıl geldiği ile ilgili ilk incelemeyi yapan 

yazarlardan birisi Portekizli Tome Pires’dir. Portekizlilerin 1511 senesinde 

Malaka Sultanlığı’nı işgal etmesiyle birlikte, bölgede başlayan sömürgecilik 

döneminde bu toprakları ziyaret eden Pires, İslam’ın bu bölgelere nasıl 

yayıldığıyla ilgili ilk gözlem ve analizleri yapmış bir tarihçidir. Pires’e göre 

İslamiyet bu bölgeye, Arap tacirler vasıtasıyla geldiği ve bu tüccarların 
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yerellerle akrabalık kurmasıyla birlikte İslamiyet’in bu bölgede hızlıca 

yayılmasına sebep olduğunu iddia etmiştir (Cortesão 2005). Endonezya’da 

yaptığı arkeolojik kazılarıyla tanınan Nicolaas Johannes Krom’da, Pires’in bu 

teorisini destekleyerek şu yorumu yapmıştır; “Tıpkı İslam gibi Hinduizm’de 

bu topraklara ticaret yoluyla gelmişti” (Hamid 1982: 97).  

Konu ile ilgili detaylı araştırmalar yapan bir diğer şarkiyatçı ise B. 

Schrieke’dir. O da tıpkı Pires ve Krom gibi düşünmüş ve bölgeye gelen zengin 

Arap tacirlerin yerel hanedan mensupları ile yaptıkları evliliklerin bir sonucu 

olarak, İslam’ın bölgede hızlıca yayılmasına sebep olduğunu düşünmüştür 

(Hamid 1982: 98). Ancak, Cava kroniklerini inceleyen ve bu evliliklerin 

Cava’daki yansımalarına bakan Anthony Johns’a göre bu evlilikler 

bahsedilenin aksine bölgede çok önemli bir etki yapmadığıdır. Yerellerle 

yapılan bu evlilikler bölgeye yerleşen Müslümanların sosyolojik açıdan 

sadece toplumsal bir meşruluğunu arttırdığını düşünmektedir (Johns 1961a: 

12-13). 

Bu iddiaların aksine denizcilerin veya tacirlerin bir din taşıyıcısı veya 

misyoner olarak görülmesinin çok olağan ve makul olmayacağına dair birçok 

iddia da mevcuttur. Sürekli bahse konu olan bu tacirler ile bir grup tarikat ehli 

sufiler arasında bir işbirliği aramak daha makul olacaktır. Bu işbirliği 

sayesinde, birçok Müslüman misyonerin Malay dünyasına bu tacirler 

vasıtasıyla ulaşmış olmalıdır. Bu konuda Anthony H. Johns, özellikle 

Endonezya’daki tarikatlaşmaların öneminin altını çizmiştir. Geleneksel 

anlamdaki bu dervişlerin İslam yorumu ile Malay toplumunun geçmişiyle 

kesinlikle uyuştuğu ve Malay dünyasının İslamlaşmasının altında yatan en 

büyük etkinin bu tarikat mensubu dervişler olduğunu düşünmüştür (Johns 

1961b: 40-41; Hall 1961). Bu iddiaları destekleyen diğer çalışmalara göre, 13. 

yüzyıldan 16. yüzyıla kadarki süre zarfında, Malezya’nın İslamlaşmasındaki 

en önemli faktör dışarıdan gelen bu misyoner sufiler olmuştur (Abdul Hamid 

2002: 473). 

Her ne kadar, 8. yüzyıldan itibaren Müslüman tüccarların veya daha da 

özelde Arap tacirlerin birçok kere Malay dünyasını ziyaret etmiş olsalar da 13. 

yüzyıla kadar bölgede gözlenebilmiş yerel bir Müslüman topluluk yoktur. 

Bunun bir sebebi olarak ise tasavvuf hareketlerinin 1258 senesine kadar İslam 

dünyasında baskı altında tutulmuş bir grup olması şeklinde yorumlanmıştır. 

Bağdat’ın 1258 senesinde Moğollar tarafından işgal edilmesi ve akabinde 

Abbasi Devleti’nin yıkılması ile birlikte, tasavvufi hareketlerin üzerindeki bu 
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baskı rejiminin son bulduğu ve böylelikle kendilerini gösterebilecekleri ve 

kanıtlayabilecekleri özgür bir zemin bulmuş oldular. Tasavvuf hareketleri, bu 

tarihten itibaren yaklaşık beş asır boyunca İslam dünyasını temsil eden 

merkezi gruplar oldu. Bu sebeple 13. yüzyıldan 18. yüzyıla kadarki bu dönem 

İslam tarihinde bir ‘Tasavvuf Dönemi’ olarak adlandırılmıştır (Johns 1961a: 

13-14). Malay dünyasındaki İslamlaşma dönemi ile tasavvuf hareketlerinin 

popüler oldukları yılların bir biriyle çok yakın dönemler olması sebebiyle, 

tasavvufun bölgedeki etkileri üzerine yapılan yorumların çokta mantıksız 

olmadıkları görülüyor. 

Syed Farid Alatas makalesinde Malay dünyasının İslamlaşmasına dair 

belli başlı bazı teorileri eleştirerek, bunların kendi içerisinde mantıksız 

olduklarını iddia etmiştir. Bu teorilerden özellikle, ticaret merkezli bir siyasi 

veya ekonomik fayda sağlamak için Malayların İslam’a geçtikleri yönündeki 

iddialardır. Ona göre, Malay dünyasındaki yerel krallar ve yöneticilerinin 

siyasi ve ekonomik nedenlerle İslam’a geçtikleri tezi kanıtlanır gibi görünse 

de tüm Malay toplumunun İslamlaşmasını sadece bu sebebe bağlamak yanlış 

olur. Bu iddiaları çürütmek için ise Malaka Krallığı örneğini vererek, onlar 

için Çin kültürünü ve dinlerini kabul etmek Malakalılar için hem ekonomik 

hem de politik olarak daha fayda sağlardı yorumunu yapmıştır. Çünkü 1200-

1500’lü yıllarda Malay krallarının en çok çekindikleri dış güç Çin’di. 

Eleştirdiği bir diğer nokta ise Malay kralların yaptıkları iddia edilen bu 

evlilikler ile Müslüman oldukları ve halklarını zorla Müslümanlaştırıldığına 

dair bir takım bilgilere yönelik olmuştur. Ona göre, Malay tarihinde, halkı 

kendi dinini değiştirmeden sadece kralın kendi dinini değiştirdiği için din 

değiştiren bir toplum örneğinin olmadığını belirtmiştir. Ancak bazı 

yöneticilerin inandıkları mevcut dinlerin toplumun büyük bir kesiminin 

ihtiyaçlarına cevap veremediği için İslam’ı benimsemiş olabilirler (Alatas, 

Farid 1985: 168).  

Syed Naquib Al-Attas’a göre ise Malezya’ya gelen ve kabul gören bu 

tasavvuf hareketi temsilcilerinin asıl amaçlarının İslam dinini, Hinduizm veya 

Budizm gibi inançlara uyumlu hale getirmeyi amaçlamadığını belirtmiştir. 

Aksine, bölgeye gelen bu tasavvuf hareketleri ve onların temsilcileri İslamiyet 

ile bölgede zaten var olan mevcut dinler arasındaki temel farklılıkları 

netleştirmeyi amaçlamışlardı (Al-Attas, Naquib 1969: 30). Malay dünyasında 

oldukça etkili olan başlıca tasavvuf ehli sufi liderleri ise şu şekilde 

sıralamıştır; Hamzah Fansuri (ö. 1600), Şemseddin es-Sumatrani (ö. 1630), 
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Abdul Rauf es-Singkili (ö. 1693) ve Nureddin er-Raniri (ö. 1666)’dir. Söz 

konusu bu sufilerin öğretilerinin temelinde Platon, Aristoteles ve Plotinus’un 

etkilerini içermesinden dolayı, Yunan felsefesi düşüncesinin Malay dünyasına 

getiren ilk isimler olarak yorumlanmıştır (Al-Attas, Naquib 1972: 32). Syed 

Naquib Al-Attas, sufizimin veya tasavvufun şüphesiz İslam’ın bir parçası 

olduğunu ve ilhamını Kur’an-ı Kerim’de belirtilen ilkelerden ve Hazreti 

Peygamberin hadislerinden aldığını da ayrıca belirtmiştir. Ancak, tasavvufun 

Malezya’da büyüyüp gelişmesini bölgedeki eski inançlara bağdaştırmanın 

kabul edilemeyeceğini de ayrıca belirtmiştir (Al-Attas, Naquib 1963: 4). 

İslamiyet’in Malezya’ya nasıl geldiği ile ilgili bir diğer iddia ise yerel 

yöneticiler ve Portekiz güçleri arasındaki düşmanlık sebebiyle İslam’ın bu 

bölgelerde daha hızlı yayıldığına yönelik iddialardır. Bu iddiayı destekleyen 

B. Schrieke şu cümlelerle de bu tezi desteklemeye çalışmıştır: “13. yüzyıl 

sonlarında Kuzey Sumatra’daki Perlak ve Pasai, 15. yüzyıl başlarında ise 

Malaka İslam’a geçmişti. 16. yüzyıl başlarında ise tüm Maluku Adalarında 

İslam baskın bir din haline gelmiştir. 17. yüzyılda ise Makassar Sultanı 

İslam’a geçti. Esasında tüm Takımadalar’da İslam 16. yüzyıl ve sonrasında 

tam olarak kabul gördü.” Bu cümlelerle teorisini güçlendirmeye çalışan 

Hollandalı şarkiyatçıya göre, Portekizliler 16. yüzyılda bölgeyi işgal etmeye 

başladıklarında Hristiyanlığı bölge halkına empoze etmeye çalışmışlarsa da 

yerel yöneticiler ve halk Portekizlilere daha fazla karşı koyabilmek adına 

İslamiyet’i seçerek onları bir tür protesto etmiş olabilecekleridir (Schrieke 

1957: 232-36). Portekizliler ve sonrasında diğer sömürgeci yapıların bölgeye 

ulaşması henüz İslamla tanışmamış toplulukların da gerek siyasal süreçleri, 

gerek sömürgeci yapıların baskıcı politikaları karşısında tepkiler şeklinde 

İslamiyet’i benimsemişlerdir. Bu noktada, bölgede daha önce İslamiyet’i 

benimsemiş Malay dünyasının doğu bloğunda yaşayan topluluklarının teşviki 

ile daha geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Schrieke’in bu teorisini eleştiren 

Syed Farid Alatas ise Portekizlilerin Malay dünyasına gelmesinden yaklaşık 

300 sene evvel İslamlaşmanın bu topraklarda zaten başladığını hatırlatarak bu 

iddiayı çürütmeye çalışmış (Al-Attas, Farid 1985: 169) ise de Portekizlilerin 

bölgeyi işgal etmeye başladıkları yıl olan 1511’de Malay dünyasının ciddi bir 

bölümü henüz İslam dini ile tanışmamışlardı. 

Konu ile ilgili bizim arşivimizde de bir takım bilgiler bulunmaktadır. 

1902 senesinde yazılmış bir Osmanlı arşiv belgesinde İslam dininin Malay 

dünyasına nasıl geldiği ile ilgili bazı bilgiler mevcuttur. Bu belge Seyyid Fazıl 

Paşa isimli biri tarafından hazırlanılmış olup Osmanlı padişahına arz 
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edilmiştir. Esasında, belgenin vermek istediği ana mesaj Hollandalıların 

Endonezya adalarında yaptıkları zulüm ile ilgili Hollandalıları İstanbul’daki 

halifeye şikâyet etmektir. Ancak belgenin satır aralarında Malay dünyasının 

nasıl İslamlaştığı ile ilgili oldukça kıymetli bilgiler mevcuttur. Bu bilgilere 

göre İslam ilk defa bu topraklara Endülüs İslam Devleti’nin yıkıldığı dönemde 

(11. yüzyıl) Hz. Peygamberin neslinden gelen bir seyyid ailesi tarafından 

Sumatra Adası’na getirilmiş olduğudur. Belgenin devamında ise bu ailenin 

bölgeye gelmesinden yaklaşık elli sene sonra Güney Arabistan’daki tacirlerin 

ticaret maksadıyla önce Hindistan’a oradan da Malay dünyasına gelip bu 

tebliğ hareketlerine hız verdikleri yönündedir. Portekizlilerin 1511’de bölgeyi 

işgal ettikleri yıllarda tüm Malay toplumunun İslam’a geçtiği de ayrıca 

belirtilmiştir (BOA, Y. PRK. AZJ, 46/10). Portekizlilerin bu işgallerine 

karşılık Osmanlı Devleti’nden yardım talep eden Açe Sultanı’nın gönderdiği 

1566 senesindeki bir başka belgede, Malay dünyasında toplam 24.000 adanın 

var olduğu ve bu Adalardan 12.000’inde yaşam olduğu ve hepsinin Şafi 

mezhebine mensup oldukları ve halifeye sadık oldukları da belirtilmiştir. 

(Topkapı Sarayı Arşivi No: E-8009).  

Genel olarak bu tartışmalara bakıldığında, erken dönem kaynakları 

İslamiyet’in Malay dünyasına ulaşmasında, salt ticaret vasıtasıyla bu 

bölgelere geldiğine yönelik genel bir iddia vardır. Ancak özellikle, 19. yüzyıl 

ve daha modern dönem tarihçilerine göre İslamiyet’in bu bölgelere 

yayılmasını sırf ticarete bağdaştırmanın çokta makul olamayacağını 

belirtmişlerdir. Bu noktada, en çok rağbet gören fikir ise sufi misyonerlerin bu 

bölgedeki etkileri üzerine olmuştur. Belli bir dönem farklı İslam 

coğrafyalarından sırf tebliğ amacıyla farklı milletlere mensup birçok 

Müslüman sufinin deniz yoluyla Malay dünyasının önemli liman şehirlerine 

geldikleri biliniyor. Bu sebeple, İslamiyetin Takımadalar’a yayılmasında 

tüccarlar mı, yoksa sufiler mi daha fazla etkili olduğu yönünde entelektüel 

tartışmalar bugün de devam etmektedir.  

4. İSLAM’IN NEREDEN GELDİĞİ SORUNSALI 

Malay dünyasında İslamiyet’in yayılmasında hangi bölgenin etkili 

olduğu üzerinde birçok tartışma yaşanmıştır. Bugün en kalabalık Müslüman 

nüfusa ev sahipliği yapan Malay Takımadaları ve onun halkına öğretilen İslam 

dininin tam olarak hangi bölgelerden gelmiş olduğu ise oldukça önemlidir. 

Genel anlamda, iki teori üzerinde duran araştırmacılar, bölgeye gelen İslam’ın 

ya Hindistan alt kıtasından ya da Arap dünyasından gelmiş olabileceğini 
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düşünmektedirler. Ancak, bu konu bugün dahi tam olarak netlik kazanmış 

değildir. Üzerinde bir konsensüs olmayan bu konu hakkında fikir beyan etmiş 

belli başlı araştırmacıları bu bölümde bir araya getirmeye çalıştık.  

Esasında bir önceki bölümde ele aldığımız konu olan İslamiyet’i bu 

topraklara tüccarlar mı yoksa sufiler mi getirdi sorusuna cevap aramak 

olmuştu. Tüm bu tartışmalardan anlaşıldığı kadarıyla, İslamiyet eğer tüccarlar 

vasıtasıyla bu topraklara gelmişse, bu sürecin aktörleri Araplar oluyor. 

Alternatif olarak, şayet sufiler aracılığı ile geldiği dikkate alınırsa, Hint Alt 

Kıtası’ndaki Gücerat ve Malabar’lı Müslümanlar öne çıkmaktadır. Bölgeye 

yerleşmiş olan tasavvuf ehlinin, milliyetleri zaman zaman değişiklik gösterse 

de genel olarak bu kişilerin Hindistan’ın Gücerat ve Malabar bölgelerinden 

geldiklerine dair genel bir kanaat vardır. Bunun yanı sıra, Bengal, Arap, Fars 

ve hatta Çinli sufilerin de İslamiyet’in Malay Yarımadası’nda yayılmasında 

önemli bir rol oynadıkları düşünülmektedir (Abdul Hamid 2002: 473-75). 

Bu teorilerden belki de en dikkat çekici olanı Çin’dir. İslamiyet’in Malay 

dünyasına Çinli Müslümanlar tarafından ve oldukça erken bir dönemde 

yayılmış olabileceğine dair bazı iddialar mevcuttur. Çünkü Arap dünyası ile 

Çin arasındaki ilişkiler, Malay dünyasına kıyasla çok daha eski bir döneme 

dayanmaktadır. Bu iddiaya göre, İslamiyetin ilk olarak, Güney Çin’den Malay 

dünyasına ulaştığı yöneliktir. Çünkü İslamiyet ilk defa Tang Hanedanlığı 

Dönemi’nde, Çin’in Canton (Guangzhou) bölgesine Tai Tsung’un kral olduğu 

yıllarda yani 650’li yıllarda yayılmıştır. Daha sonra Müslümanlaşan bu 

Çinlilerden bazılarının Srivijaya İmparatorluğu Döneminde İslamiyet’i ilk 

Sumatra Adası’na getirmiş olabilecekleridir (Hasbullah 2001: 5-7). 

İslamiyet’in bu denli erken bir tarihte geldiğine yönelik bazı bulgular 

bulunmuşsa da Çin’den geldiği iddia edilen bu etkiye şüphe ile bakmak 

gerekmektedir (Syafrizal 2015: 238-239).  

Hollandalı ilk şarkiyatçılardan olan Pijnappel’e göre ise İslamiyet Malay 

dünyasına Hindistan’daki Gücerat ve Malabar’daki Şafi mezhebine mensup 

Araplar tarafından getirilmiştir (Hamid 1982: 89). Bu iddiaya göre, İslamiyet 

Hindistan’dan gelmiş ancak, Hindistanlılar tarafından değil, aksine oraya daha 

önce yerleşmiş Araplar tarafından getirilmiştir. Esasında, bölgeye gelen bu 

tasavvuf ehli tebliğcilerin genellikle, Güceratlı olduklarına dair literatürde 

birçok bilgi varsa da bu görüşü tamamen ret eden ve Malay toplumu ile aynı 

mezhebe mensup ve Hindistan’ın daha da güney kıyılarındaki dervişlerin 

İslamiyet’i bu bölgelere getirmiş olabilecekleri ve böylelikle Malayların 
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neden Şafi mezhebine mensup oldukları sorusuna da cevap vermiş olduklarını 

düşünüyorlar (Abdul Hamid 2002: 475). Bu fikri savunanlardan T. W. 

Arnold’un 1913’te kaleme aldığı eserinde, İslamiyet’in bölgeye ulaşmasında 

Hindistan’ın rolüne kuşku olmadığını ve Hindistanlı bu tebliğcilerin, Şafi 

mezhebine mensup olmalarından dolayı günümüz Malezya ve Endonezya 

Müslümanlarının bu sebeple Şafi olduklarını düşünmektedir (Arnold 1913: 

364).  

Bu konu ile ilgili yazılmış ilk kaynaklardan biri S. Q. Fatımi’nin ‘Islam 

Comes to Malaysia’ başlıklı çalışmasıdır. Fatımi, İslamiyet’in Malezya’ya 

nereden gelmiş olabileceği sorusu üzerine oldukça yoğunlaşmış ve birçok 

iddiaya vurgu yaparak, İslam’ın Hint Alt Kıtası’nın bir başka bölgesinden 

yani, Bengal’den olabileceğini iddia etmiştir (Fatimi 1963). Hollandalı bir 

başka oryantalist olan Snouck Hurgronje ise 1883’te kaleme aldığı eserinde, 

İslamiyet’in Malay dünyasına Hindistan’dan geldiği tezini savunmuştur. 

Hindistanlı Müslümanların bu bölgeye gelmesinden çok daha sonra, Arapların 

bu topraklara geldiğini ve bunlarında zaten Seyyid unvanını kullandıklarını 

belirtmiştir (Hamid 1982: 89-90). 

Bölgeye gelen İslamiyetin Gücerat’tan veya daha genel anlamda Hint Alt 

Kıtası’ndan geldiği yönünde batılı Şarkiyatçılar arasında bir fikir birliği 

olduğunu söyleyebiliriz. 1912’de Gücerat’taki ve Malay dünyasındaki mezar 

taşlarını karşılaştıran J. P. Moquette bulduğu bazı yeni mezar taşlarına 

istinaden İslamiyetin Gücerat’dan bu bölgelere geldiğini daha etkin bir şekilde 

gündeme getirmiş oldu (Fatimi 1963: 31-32). Ancak, bir başka şarkiyatçı R. 

O. Winstedt ise İslamiyetin Malay dünyasına Hindistan’dan geldiğine şüphe 

olmadığını söyler. Ancak, bunu sadece bölgede bulunan mezar taşlarına 

bağdaştırmanın da çok doğru olmayacağı kanaatindedir (Hamid 1982: 91).  

G. E. Marrison, genel manada şarkiyatçıların üzerinde hem fikir olduğu 

İslamiyet’in Hint Alt Kıtası’ndan gelmiş olabileceği iddialarına şüphe ile 

yaklaşmış ve bazı sorular sorarak bu duruma bir nebze olsun açıklık getirmiş 

oldu. Marrison, Malay dünyasındaki ilk Müslüman liderlere ait bazı mezar 

taşlarının Gücerat ile bir ilişkisinin olabileceğini ancak, bu durumun 

İslamiyet’in salt bu bölgeden gediğini açıklamayacağını belirtmiştir. Malay 

dünyasının ilk Müslüman sultanı olan Malik al-Salih’in 1297 senesinde vefat 

ettiğinde, Gücerat’ın bir Hindu krallık tarafından yönetildiği gerçeğinin göz 

ardı edildiğini belirtmiştir. Marrison’a göre, eğer Gücerat o dönemlerde İslam 

merkezlerinden biri olarak kabul görüyorduysa, Malik al-Salih’in ölümünden 
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çok daha önce Gücerat’da bir İslami yönetimin çoktan kurulmuş olması 

gerekmez miydi sorusunu yöneltmiştir. Yazısının devamında, her ne kadar 

Müslümanların Gücerat’a 1024, 1178 ve 1197 yıllarında birkaç askerî sefer 

düzenlemişlerse de bir Hindu krallığı 1297’ye kadar Gücerat’da varlığını 

sürdürebilmiştir. Ona göre, 13. yüzyılın ilk yıllarında İslamiyet, Hindistan’ın 

sadece güney bölgelerinde belirmiş ve ilk olarak Bengaller arasında kabul 

görmüştü. Yani Marrison’a göre, İslamiyet Malay dünyasına ilk olarak 

Hindistan’ın güneydoğusundaki Coromandel bölgesinden gelmiştir (Marrison 

1951: 31-36).   

On üçüncü yüzyıl boyunca birçok Müslüman tüccar, Arap dünyasından 

veya Hindistan’dan Malaka’ya gelmiş ve hatta birçoğu bu bölgeye 

yerleşmişti. Syed Husin Ali’ye göre, bu yüzyılda en az bin Güceratlı 

Müslüman’ın Malaka’ya yerleştiği ve ortalama 3.000 ilâ 4.000 arasında 

Müslüman nüfusun o yıllarda Malaka’da bulunduğu tahmin edilmektedir. 

Özellikle, bu tacirlerin beraberinde getirdikleri bazı sufilerin Malezya’nın 

kırsal bölgelerine gidip tebliğ çalışması yapmış olabileceğini iddia etmiştir 

(Husin Ali 2019: 32-33). Bu sebeple, sufiler aracılığıyla İslamiyeti tanıyan 

Malay toplumuna, maneviyatçı yönü ağır basan bir İslam ile tanıştılar. Belki 

de bunun bir sonucu olarak, Sanskritçe’den uyarlanmış birçok dini terim, 

bugün dahi Malay dilinde kullanılmaya devam etmektedir. Bu durum, 

İslamiyetin Hindistan merkezli olabileceği tezini savunanların ellerini bir 

nebze olsun daha da güçlendirmektedir. Bugün kullanılan bu dini terimlerden 

bazıları ise şunlardır: Syurga (Cennet), Nereka (Cehennem), Agama (Din), 

Puasa (Oruç), Surau (Mescit) (Abdul Hamid 2002: 479). 

Bunun yanı sıra, Seyyid Naqib Al-Attas gibi Malezyalı bazı düşünürler, 

tüm bu iddiaları ret ederek, İslamiyet’in Malezya’ya Hindistan’dan değil Arap 

dünyasından geldiğini savunmuşlardır. Al-Attas’a göre, bu teoriler Batılı 

tarihçilerin tezlerinden ibarettir ve bu doğru değildir (Al-Attas, Naquib 1969: 

25). Moquette’inin keşfettiği mezar taşlarından hareketle İslamiyetin 

Gücerat’dan geldiğini iddia etmenin yetersiz olacağını belirten Naquib Al-

Attas, bu mezar taşlarının varlığının sadece, Gücerat’dan ithal edilmiş ticari 

ürünler olduğu görüşündedir. Gücerat’ın Arap dünyasına göre Malay 

dünyasına daha yakın bir konumda olduğunu ve bu mezar taşlarının bölgedeki 

varlıkları bu ticari yakınlık sebebiyle olduğunu belirterek bu iddianın asılsız 

olacağı kanaatindedir (Al-Attas, Naquib 1972: 33-34). Al-Attas başka bir 

eserinde, Malay halkı üzerinde ciddi etkiler bırakan ilk İslami eserler 
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incelendiğinde, bu eserlerin hiçbirinin Hindistan merkezli veya Hindistanlı 

Müslüman bir müellif tarafından yazılmadığı, aksine tüm bu eserlerin Arap ve 

İran merkezli olduklarının altını çizmiştir. İlk misyonerlerin muhtemelen 

Hindistan üzerinden Malay dünyasına gelmiş olabileceğinin doğru olduğunu 

ancak Hindistan menşeili bir İslam öğretisinin doğru olmadığı kanaatindedir 

(Al-Attas, Naquib 1969: 25). 

Geleneksel Malay edebiyatı örnekleri incelendiğinde ise bölge halkının 

İslam’ı Araplardan öğrendikleri anlaşılmaktadır. Bu kaynaklara göre, bölgeye 

gelen Arapların yerel kadınlarla evlendikleri ve nesillerinin bu tebliğ 

hareketlerine devam ettirerek Malay toplumunun bir süreç içerisinde 

Müslümanlaştığı yönünde genel bir bilgi akışı vardır. Malezya tarihi ile ilgili 

oldukça erken dönem bilgileri aktaran Sejarah Melayu (Malay Yıllıkları) adlı 

kaynakta, Arabistan’dan Seyid Abdülaziz ismindeki bir zatın Malaka 

hükümdarının Müslüman olmasına vesile olduğunu belirtilir (Brown 1970: 

43-44). Malay edebiyatına ait diğer erken dönem kaynaklara baktığımızda ise 

Kedah Yıllıkları veya orijinal adıyla Hikayat Merong Mahawangsa’ya göre 

Şeyh Abdullah al-Yemeni ismindeki bir diğer Arap mübelliğin, Malezya’daki 

Kedah hükümdarını İslam’a davet etmiş ve Muzaffer Şah ismini alan 

hükümdar, İslam’a geçtiğini ilân etmiştir (Hamid 1982: 97). Bir Açe yıllığına 

göre ise 1112 senesinde Kuzey Sumatra’da İslamiyet’i tanıtan ilk kişinin, 

Arap kökenli Şeyh Abdullah Arif olduğu yönündedir (Al-Attas, Naquib 1969: 

11). Bu geleneksel kaynaklardan bazılarını inceleyen Profesör Arnold, Mekke 

Şerifinin tüm Sumatra halkını İslamiyet’e davet etmek için bölgeye bir heyet 

gönderdiğine dair bilgileri kitabında ele almıştır. Ancak, tüm bu verilere 

rağmen Arnold, bölgedeki İslam’ın Arap kökenli olmasının tarihsel 

gerçeklikle uyuşmadığını, Hindistan kökenli olmasının ise daha gerçekçi 

olacağını düşünmektedir. Hatta ona, göre bölgeye gelen ilk Müslüman 

tüccarların dahi Hindistanlı olduklarıdır (Arnold 1913: 366-67). 

 Bölgeye gelen Müslüman tüccarlar arasında az da olsa Türk tacirlerinde 

adı geçmektedir. Tome Pires’in 1516 senesinde yazdığı tahmin edilen 

kitabında, bölge ile ilgili ilk izlenimlerini aktarırken Hindistanlı, Arap, Fars 

ve hatta Türk tüccarların bölgedeki varlıklarından bahsetmektedir (Di Meglio 

1970: 117-119). Adı geçen bu Türklerin Malay dünyasının İslamlaşmasında 

nasıl bir rol oynadıkları hakkında bir bilgimiz yoktur. Ancak Endonezyalı 

tarihçi Azyumardi Azra’ya göre, Türklerin Malay dünyasının İslamlaşmasına 

yönelik bir etkilerinin olmadığı yönündedir. Ona göre, Malay toplumunun 
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İslam’ı kabul ettikleri ilk yıllarda Arapçadan ve Farsçadan yerel dillere 

çevrilen bazı kitaplardan dolayı bölge halkı Türkleri tanıyor ve biliyor olabilir 

ancak, bu Türklerin bölgedeki İslamlaşma hareketinde bir rol oynadıkları 

anlamına gelmediğini ifade etmiştir (Azra 2006: 163).  

SONUÇ 

Güneydoğu Asya’da İslamiyet’in kökeni hakkında pek çok görüş 

gündeme getirilmiş olmasına rağmen, nasıl yayıldığı hakkında daha az bir 

bilgi olduğu bu çalışma sonucunda gözlemlenmiştir. 13. yüzyıldan 16. yüzyıla 

kadarki dönemde bölge halkı tarafından kabul gören İslamiyet’in politik ve 

sosyolojik etkilerinin neler olduğu ise henüz tam olarak analiz edilememiştir. 

Çünkü konu ile ilgili mevcut bilgi ve belge birikimi bir bütünlük 

oluşturmamaktadır. 16. yüzyıl İslam dünyasında Açe ve İstanbul’un İslam 

medeniyetin eşit birer parçası olduğunu var sayarsak, Güneydoğu Asya’daki 

İslam ile ilgili bu bilgi eksikliğini anlamak ise oldukça güçtür (Johns 1975: 

34). Bu sebeple, bölgenin İslamlaşması ile ilgili bu çalışmanın Türkçe 

literatüre bir katkı olduğunu düşünüyoruz.  

Şuarası muhakkaktır ki Araplar her ne kadar, 7. veya 8. yüzyıllarda 

Malay dünyasına ticaret maksadı ile gelmiş olsalar da İslamiyet ancak 13. 

yüzyılda yeni bir din olarak bölge halkı ve liderleri tarafından kabul görmüş 

oldu. Bu durumu iki sebepte açıklayabiliriz. Birincisi, 7. yüzyıldan 13. yüzyıla 

kadar Malay dünyasında oldukça güçlü Budist ve Hindu İmparatorlukların 

varlıklarıdır. İkincisi ise 1258 yılı itibariyle (Abbasilerin yıkılışı) İslam 

dünyasında tasavvuf hareketlerinin üzerlerindeki baskının son bulması ve bu 

harekete mensup dervişlerin Malay dünyasına gelip tebliğ hareketlerine 

öncülük yapmalarıdır.  

Onüçüncü yüzyılda ilk olarak Sumatra Adası’nın batı kıyıları olan ve 

bugün Açe bölgesi olarak adlandırılan bölge ve halkı tarafından kabul gören 

İslamiyetin, çok geçmeden Malay Yarımadası’nda da etkili olduğu 

anlaşılmaktadır. İslamiyet’in bölgeye getirdiği belki de en büyük yenilik 

‘eşitlik’ kavramı olmuştur. Muhtemelen bölge halkı İslam ile tanıştığında bu 

eşitlik kavramı en çok dikkatlerini çeken unsur olmuştur. İslamiyet’ten önce 

bölgede var olan Hinduizm’deki kast sistemini yerle bir eden İslamiyet’in, 

bölge halkı tarafından kabul görmesinde etkili olmalıdır. Bu yeni ve eşitlikçi 

dine mensup zengin Müslüman tacirlerin bölgedeki varlıkları hem toplum 

nazarında hem de yöneticiler tarafından hoşnutlukla karşılanmıştır (Hamid 

1982: 99).  
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Bu çalışma için bir diğer önemli nokta ise İslamiyet’in Takımadalara 

nereden ve nasıl gediği sorularına cevap aramak olmuştur. Esasında nereden 

ve nasıl geldiği soruları kendi içlerinde birbirlerini tamamlayan sorulardır. Bu 

noktada, genel anlamda iki teorinin varlığından bahsettik. İlk teori, 

İslamiyet’in tacirler vasıtasıyla geldiği, ikinci teori ise tasavvuf ehli sufilerin 

bu dini Malay dünyasına getirdikleri yönündeydi. Bu teorilerden ticaret 

eksenli olduğunu savunan herkes, doğal olarak İslamiyet’in Arap dünyasından 

geldiğini düşünmektedirler. Ancak, İslam’ın sufi mübelliğler vasıtasıyla 

Malay dünyasına geldiğini ileri sürenlerse, İslamiyet’in Hindistan’dan geldiği 

sonucuna varmış oldular. Ancak bizim konu ile ilgili okumalarımızdan 

anladığımız kadarıyla bu iki teoriden birini kabul etmek ve diğerini 

görmezden gelmenin yanlış olacağıdır. Çünkü her iki teori kendi içlerinde 

mantıklı veriler barındırıyor.  

Sonuç olarak, Arap dünyasından ticaret maksadıyla doğrudan Malay 

dünyasına gelebilecek teknolojiye sahip gemilerin olmamasından dolayı, 

Arap dünyasından kalkan bu gemilerin ilk uğrak yerleri Hindistan veya Sri 

Lanka’daki liman şehirleri olmuştur. Özellikle, 13. yüzyıldan itibaren İslam 

dünyasında popülaritesi artan tasavvuf hareketlerinin bu dönemlerdeki en 

önemli merkezleri yine Hint Alt Kıtası’ndaki liman şehirleriydi. Bu sebeple, 

bölgeye gelmeye çalışan bu Arap tacirlerin yanlarında, Hindistan bölgesinden 

sufileri getirmiş olması muhtemeldir. Ancak İslam’ın bölgede kabul 

görmesindeki en önemli etkinin söz konusu bu sufiler olduğunu düşünüyoruz.  

Bu tasavvuf ehlinin Malay dünyasına sadece bir coğrafyadan geldiklerini 

iddia etmekte yanlış olacaktır. Zira daha önce İslam’ı kabul etmiş pek çok 

farklı milletten dervişin başta Malezya ve Endonezya olmak üzere Malay 

dünyasındaki pek çok farklı adaya gidip tebliğ hareketinde bulunmuşlardır. 

Bu tasavvuf ehli öğreticiler ekseriyetle Arap dünyası, Hindistan, Çin ve 

Champa (Vietnam ve Çin arasındaki bir bölge)’dan Malay dünyasına 

gelmişlerdi (Johns 1961a: 17). Son olarak, İslamiyet’i kabul eden ilk yerli 

gruplardan olan Sumatralı ve Malay Müslümanlarının da bu tebliğ hareketinin 

birer parçası olmuş olma ihtimalleri de oldukça yüksektir. Özellikle 

coğrafyayı daha iyi bilmelerinden dolayı, özellikle Malay dünyasının 

doğusunda Adaların İslamlaşmasında bu yerel dervişlerin kayda değer bir rol 

oynadıkları düşünülmektedir.  

 



 

74 

KAYNAKÇA 

Arşiv Belgeleri 

BOA, Y. PRK. AZJ, 46/10. 

Topkapı Sarayı Arşivi No: E-8009. 

Kitap ve Makaleler 

Abdul Hamid, Ahmad Fauzi (2002). “The Impact of Sufism on Muslims in Pre-

colonial Malaysia: An Overview of Interpretations Sources”, Islamic Studies, 

Vol. 41 (3): 467-493. 

Adam, Ahmat (2017). The New and Correct Date of the Trengganu Inscription. Kuala 

Lumpur: SIRD. 

Al-Attas, S. M. Naquib (1969). Preliminary Statement on a General Theory of the 

Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago, Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka. 

Al-Attas, S. M. Naquib (1970) The Correct Date of the Trengganu Inscription. Kuala 

Lumpur: Muzium Negara. 

Al-Attas, S. M. Naquib (1972). Islam dalam Sejarah dun Kubudayaan Melayu. Kuala 

Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. 

Alatas, Syed Farid (1985). “Notes on Various Theories Regarding the Islamization of 

the Malay Archipelago”, The Muslim World, 75: 162-175. 

Alatas, Syed Hussein (1962). “Reconstruction of Malaysian History”, Revve du sud-

est asiatique, No. 3: 219-245. 

Ali, Syed Husin (2019). A People’s History of Malaysia. Kuala Lumpur: Strategic 

Information and Research Development Centre. 

Arnold, T. W. (1913). Preaching of Islam: A History of the Propagation of the Muslim 

Faith. London: Constable and Company Ltd. 

Azra, Azyumardi (2006). Islam in the Indonesian World. Bandung: Mizan Pustaka. 

Briggs, Lawrence Palmer (1950). "The Khmer Empire and the Malay Peninsula." The 

Journal of Asian Studies 9.3: 256-305. 

Brown, C. C. (Ed.), (1970). Sejarah Melayu, Oxford University Press, Kuala Lumpur. 

Cortesão, Armando (2005). Suma Oriental of Tome Pires, An Account of the East, 

From the Red Sea to China; Written in Malacca and India in 1512-1515 and the 

Book of Francisco Rodrigues, Edited by Armando Cortesao, Vol. 2, New Delhi 

- Chennai: Asian Education Services.  



 

75 

Di Meglio, Rita R. (1970). “Arab Trade with Indonesia and the Malay Peninsula from 

the 8th to the 16th Century”, Islam and the Trade of Asia, Ed. D. S. Richards, 

Bruno Cassirer, Oxford and University of Pennsylvania Press: 105-136. 

Fatimi, S. Q. (1963). Islam Comes to Malaysia, Singapore: Malaysian Sociological 

Research Institute. 

Göksoy, İsmail Hakkı (2002). “İbn Battuta’ya Göre Güneydoğu Asya Ülkeleri”, Dini 

Araştırmalar, C. 4, S. 12: 49-70. 

Göksoy, İsmail Hakkı (1988). İslam’ın Güneydoğu Asya’ya Girişi ve Yayılışı, 

İstanbul: Beyan Yayınları. 

Hall, Daniel George Edward (1961). "Muslim Mystics and Historical Writing,'." 

Historians of Southeast Asia. London.  

Hamid, İsmail (1982). “A Survey of Theories on the Introduction of Islam in the 

Malay Archipelago”, Islamic Studies, Vol. 1 (3): 89-100. 

Hasbullah. (2001.) Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia Lintasan Sejarah 

Pertumbuhan dan Perkembangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

Hirth F. ve Rockhill, W.W. Chau Ju-Kua (1966). His Work on the Chinese and Arab 

Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries. New York: Paragon. 

İbn Batutta Seyahatnamesi II, (2000). Çev: A. Sait Aykut, İstanbul: Yapı Kredi 

Yayınları. 

Johns, Anthony H. (1975). “Islam in Southeast Asia: Reflections and New 

Directions”, Indonesia, No. 19: 33-55. 

Johns, Anthony H. (1961a). “Sufism as a Category in Indonesian Literature and 

History” Journal of Southeast Asian History, Vol. 2 (2): 10-23.  

Johns, Anthony H. (1961b). Muslim Mystics and Historical Writing. London: Oxford 

University Press.  

Jones, Russell (1999). Hikayat Raja Pasai. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan. 

Lee, Hee-Soo (1988). İslam ve Türk Kültürünün Uzak Doğu’ya Yayılması: Kore’de 

İslamiyet’in Yayılması ve Kültürel Tesisleri. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı 

Yayınları. 

Manguin, Pierre-Yves (2009). "Southeast Sumatra in Protohistoric and Srivijaya 

Times: Upstream-Downstream Relations and the Settlement of the Peneplain." 

From Distant. 

Tales: Archaeology and Ethnohistory in the Highlands of Sumatra: 434-484. 

Marrison, G. E. (1951). “The Coming of Islam to the East Indies”, Journal of the 

Malayan Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 24 (154): 28-37. 



 

76 

Mukti Ali, Abdul (1970). The Spread of Islam in Indonesia. Jogjakara: Nida. 

Naquib Al-Attas, S. M. (1963). Some Aspects of Sufism as Understood and Practised 

Among the Malays, Singapore: Malaysian Sociological Institute. 

Ricklefs, M. C. (1991). A History of Modern Indonesia Since 1300. Londra: 

MacMillan. 

Schrieke, Bertram Johannes Otto (1957). Indonesian Sociological Studies, II. The 

Hague: W. van Hoeve. 

Syafrizal, Achmad (2015). “Sejarah Islam Nusantara.” Islamuna: Jurnal Studi Islam, 

2(2), 235-253. 

Van Leur, J. C. (1967). Indonesian trade and society: Essays in Asian Social and 

Economic History. (Vol. 1). The Hague: W. van Hoeve. 

 

 

 

 



KAUM MUDA’NIN MALAYA’DAKİ REFORMİST                 

ETKİNLİĞİ VE MALAYA’NIN MODERNLEŞMESİ 

YÖNÜNDEKİ KATKILARI 

Erman AĞAOĞLU 

Giriş 

Malaya, genel anlamda, Malezya Federasyonu’nun 1963 yılındaki 

oluşumunun öncesine-1957’deki bağımsızlığı da içerecek biçimde- atıf yapan 

tarihî, coğrafî ve politik bir terimdir. Ana unsurunu İslâm dinine mensup 

Malay halkının oluşturduğu Malaya, uzun bir süre boyunca İngiliz egemenliği 

altında kalmıştır. Kaum Muda (Genç Nesil) reformistlerinin Malaya için 

önemi büyüktür; çünkü değerlerini yüzlerce yıldır yaşayan geleneksel bir 

halka ezber bozucu, değişimi ve dönüşümü içeren keskin çağrılarda 

bulunmuşlardır. Ayrıca, Kaum Muda’nın görüşlerine karşı çıkan ve 

geleneksel normları muhafaza etmekte ısrarcı olan Kaum Tua’nın (Eski Nesil) 

sert muhalefeti ile de yüzleşmek durumunda kalmışlardır.   

Öncelikle belirtmek gerekir ki Kaum Muda’nın görüşlerinin kökeni, iki 

ünlü reformist olan Jamaluddin al-Afghanî’de ve Mısırlı Muhammad 

Abduh’ta aranmalıdır. Bu iki düşünür; reformizmin, ilerleme ve bilimsel 

gelişme yanlılığının İslâm dünyasındaki öne çıkan temsilcileri olmuştur 

(Hashim 1996: 25). Kaum Muda’yı ele alırken üyeleri tek tek sayılabilecek; 

görüşleri, yaşam tarzları ve icraatları tek bir kalıba oturtulabilecek, tam bir 

tarih belirterek bir son atfedilebilecek bir yapıdan bahsetmek oldukça güçken, 

belirli ögelerin ve yaygın anlayışa karşı çıkışların hüküm sürdüğü, yaşamın 

dinamiklerine ayak uydurmaya çalışan, teoriyle sınırlı kalmayıp icracı olan, 

kendilerine yönelen negatif tepkileri ve bu tepkileri göğüslemeyi göze alan, 

görece genç ve hareketli, muhalif damarlı ve reformist, eğitime ve entelektüel 

girişimlere büyük önem veren ve belirli kişilerle sınırlı olmayan bir yapıdan 

bahsetmek oldukça uygundur. Kaum Muda bu yönleriyle ele alındığı zaman, 
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yapının Genç Osmanlılar-Jön Türkler ile benzerlikler sergilediği aşikârdır. 

Malaya’daki bu yapı adlandırılırken kullanılan “genç” sıfatının bu harekete 

karşı olanlar tarafından “toyluğa”, “acemiliğe”, “türediliğe” atıfta bulunularak 

aşağılama amaçlı kullanılmış olması; dahası, bu hareketin, Malaya’daki bazı 

gruplar tarafından Osmanlı’da baş gösteren Jön Türkler ile olumsuz anlamda 

özdeş tutulmuş olması da yapıya meyledenlerin genel olarak görece genç 

olmalarının yanı sıra olasılık dâhilindedir (Othman, Hanifah 2015: 467). 

Birbirinden uzak bölgelerde ortaya çıkan bu iki yapının ortak noktaları olduğu 

gözlemlenebilirken Kaum Muda’nın, girilen dinî tartışmalar ve öne sürülen 

dinî modeller nedeniyle dinî bir hüviyete sahip olduğu da görülmektedir. 

Bunun yanı sıra, Kaum Muda’nın etkilendiği asıl unsur olan Mısır’ın çok uzun 

yıllar boyunca Osmanlı etkisinde kalmış olması, Kaum Muda-Mısır ve Jön 

Türkler bağlantısının kimi çevrelerce kabul görmesini olağan kılmaktadır.  

Kaum Muda’nın öne sürdüklerinde bilhassa, dönemin Mısır’ında ortaya 

çıkan görüşlerin izlerine rastlanmaktadır. Mısır referansıyla ortaya atılan 

görüşler ve tartışmalar, Müslüman-Malay toplumuna Malaya’daki basın-

yayım organları ve yeni açılan dinî eğitim kurumları aracılığıyla ulaştırılırken 

bu görüşler ve etkinlikler, özellikle ilk zamanlarda, oldukça yadırganmış, 

geçerli dinî uygulamalara ve ritüellere aykırı göründüğü için dışlanmış ve 

ötekileştirilmiş, benimsendiği kesimler görece sınırlı kalmış ve Malay 

halkının muhafazakâr kanadında serzenişlere ve şikâyetlere yol açmıştır 

(Othman, Hanifah 2015: 465). Kaum Muda ele alınırken büyük dikkat 

gösterilmesi gereken nokta, bu yapının da referansını dinden almış olduğu 

gerçeğidir. Kaum Muda, her ne olursa olsun, dinî bir yapıdır; tartışmalarının 

pek çoğunu din üzerinden yürütür, kalıplaşmış dinî uygulamalara karşı 

çıkarken, yeni dinî ve sosyal yaşam modelleri ortaya koyar, dini asla 

ötelemezken ve yok saymazken dinin hurafelerle doldurulduğunu ve öze 

dönmesi gerektiğini savunur. 

Kaum Muda ile Kaum Tua’nın arasındaki çekişmelere değinirken, 

yenilikçi görüşlerin geleneksel otorite sahiplerine karşı tehdit unsuru olarak 

değerlendirildiği gerçeğinden de hareket etmek gerekmektedir. Reform 

yanlılarının, bu çekişme özelinde Kaum Muda’nın, aklı ve akılcı görüşleri öne 

sürerek, yerleşik yargılardan ve dönemin dinî anlayışında yer tutan aracı 

niteliğindeki otoritelerden sıyrılınması gerekliliğine vurgu yapmaları, bu 

çekişmeyi alevlendirip büyüten en büyük faktörlerden biri olmuştur. Kaum 

Muda, geleneksel uygulamaların karşısında konumlanan, modern dünyaya ve 
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yaşama entegre olmayı hedef olarak belirleyen, kendi döneminde uygulanıp 

Malay toplumunun geniş kesimi tarafından benimsenen günlük dinî pratikleri 

ve bu pratiklerin gerekliliğini öne süren geleneksel otoriteyi hedef tahtasına 

koyan, bid’at olarak gördüğü pratiklerin dinden ayıklanması gerekliliğini öne 

süren, kadınların özgürlüğünün ve etkinliğinin artması yönünde çağrıda 

bulunan, sosyal gelişim vurgusu yapan, kentli bir dinî anlayışı benimseyen bir 

hareket iken Kaum Tua; muhafazakâr, geleneksel-dinî Malay elitinin ve 

ulemanın devamlılığını savunan, rasyonalize edilmiş bir din anlayışına tüm 

gücüyle karşı çıkan noktada konumlanmıştır (Roof 1967: 77-79).  

Kadınların sosyal yaşamdaki etkinliğinin ve kadınların eğitim düzeyinin 

artması yönündeki çağrıları, kadın figürünü edebiyat alanında rahatlıkla 

kullanmış olması, ortaya attığı ilerlemeci argümanlar Kaum Muda’yı 

modernist kılmaktadır. Din bazlı sayılabilecek olması ve dinî görüşleri fazlaca 

öne sürmüş olması, Kaum Muda’nın modernist kimliğini örtmemektedir. 

Kaum Muda, Kaum Tua ile oldukça ciddi farklar barındırmaktadır. Kaum 

Muda, kendi dönemindeki dünyevî ve maddesel gelişmelerin okumasını 

yaparak ve bilhassa Mısır’daki düşünsel gelişmelerden ve icraatlardan ilham 

alarak, yeni bir Müslüman-Malay toplumu oluşturma yönünde çağrıda 

bulunan taraf iken, Kaum Tua; kutsal kitaba ve hadislere ek olarak din 

otoritelerinin de görüşlerini değerli bulan, yüzlerce yıllık olup geleneksel 

duruma gelmiş bulunan uygulamaları aynıyla muhafaza etmek isteyen, nakli 

akla tercih eden taraf olmuştur. Günümüzde de sıklıkla yaşanan akılcılık-

nakilcilik, öze dönüş-bid’at, modern olan-geleneksel olan tartışmalarının 

izlerine Kaum Muda ile Kaum Tua arasında geçen çekişmelerde de geniş 

ölçüde rastlanmaktadır.  

Malaya’daki Kaum Muda Öncesi Sömürge Dönemi Eğitimi  

Malaya’daki Kaum Muda öncesi eğitim-öğretim kurumlarını, eğitim-

öğretim tarzını ve olanaklarını ve eğitime bakış açısını değerlendirirken, 

Malay halkının farklı Malay Sultanlıklarında yaşamış olmalarını; eğitim 

koşullarının farklı sultanlıklarda farklı zaman aralıklarında gelişim 

gösterebildiğini; uzun yıllar boyunca İngiliz egemenliği altında kalırken dinî 

ve geleneksel yönden Malay sultanlarına ve elitlerine bağlı kalmış olmalarını; 

geleneksel geçim kaynaklarını; İngilizlerin özelde Malay halkının ve genelde 

Malaya halklarının eğitim durumlarına ve eğitimsel gelişmelerine yönelik 

uyguladıkları politikaları; Malay halkının geleneksel-dinî ve modern-seküler 

eğitim tarzlarına bakış açısını irdelemek gerekmektedir. Bunlar, Kaum Muda 
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gibi bir hareketin, Malaya’da hangi aşamalardan sonra ve hangi koşullarda 

ortaya çıktığına dair ışık tutucu nitelikte olacaktır. Kaum Muda’nın reformist 

düşüncelerinin ortaya çıkışı, Mısır faktörü her ne kadar önemli olsa da 

Malaya’nın ana unsuru olan Malay halkının eğitim durumundan, geçim 

kaynaklarından ve inanç sisteminden bağımsız olarak düşünülemez.   

Kur’an sınıfları, modern eğitim veren okulların kuruluşundan önce, 

Malaya’daki Müslüman-Malay nüfusunun ilk ve temel eğitim yerleriydi. Beş 

ya da altı yaşlarına giren Malay çocukları, dinî eğitmenlerin gözetiminde 

Kur’an eğitimine girerdi (Hashim 1996: 19). Kur’an sınıfları, genel itibarıyla, 

dinî eğitmenlerin ve dinî kanaat önderlerinin evlerinde ya da Malay dilinde 

surau olarak adlandırılan dua ve ibadet odalarında/mescitlerde/küçük 

camilerde düzenlenirdi (Stevenson 1975: 16). Temel Kur’an sınıflarının yanı 

sıra, bunların bir ileri aşaması olan ve kökenini Arapçadaki “funduq” (otel) 

sözcüğünden alan pondok tarzı dinî eğitim yerleri mevcuttu. Pondok, genel 

olarak, dinî eğitmenin evini ya da camiyi merkeze alan ve konutları ya da 

kulübeleri de içeren bir eğitim alanıydı (Hashim 1996: 21). Pondok 

düzeyindeki okullarda Kur’an eğitimiyle birlikte Müslüman-Malay değerleri, 

Malay gelenekleri, ahlaki gelişim metotları gibi alanlarda da eğitim 

verilmekteydi. Öğrencilerin bir kısmına yetenekleri doğrultusunda dinî 

görevli olma olanağı tanınırdı. Pondok eğitmenlerinin çoğunu ulema ya da 

Mekke’deki hac görevini ifa etmiş kişiler oluştururdu. Bu kişiler, Malay halkı 

üzerinde prestij sahibiydi ve dinî konuları öğretme yetisine sahip oldukları 

düşünülürdü (Stevenson 1975: 16). Marangozluk, ahşaptan örme mobilya 

yapımı, metal sanatları, geleneksel Malay tıbbı ve eczacılığı, Malay halkının 

geleneksel silahlarından biri olan kris yapımı, İslâm’ı referans alan 

okullardaki müfredatta yer alabilen meslek becerileriydi (Fook-seng 1970: 

21). Görüleceği üzere, modern-seküler eğitimin Malaya’daki varlığından 

önce, Müslüman-Malay halkı, onlarca yıl boyunca dinî öğretiyi içeren ve 

geleneksel mesleklerin ve zanaatların pratiğinin aktarıldığı bir tedrisattan 

geçmişti. Din eğitiminin yanında edindikleri meslek eğitimleri, Malay 

halkının daha ziyade günlük geçim kaygılarına yönelikti ve gördükleri 

müfredat, pozitif bilimlerden ve teknik bilimlerden büyük ölçüde uzaktı. Bu 

eğitim tarzı, Malaylara kendi geleneklerini, dinî değerlerini ve günlük geçimi 

bir nebze de olsa, karşılayabilecek meslek becerilerini öğrenme yolunu 

açmıştı. Bunun yanı sıra, teknik bilgiyi de içeren modern müfredattan ve 

dünyada giderek yaygınlaşan seküler yaşamın bilimsel, teknik ve sanatsal 

getirilerinden uzak kalmaları, onları teknik bilgiye, analiz yeteneğine, savaş 
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gücüne, yönetimsel becerilere sahip olan dış unsurlar karşısında güçsüz 

kılmıştı. 

Malay halkının ve Malaya’da yaşayan diğer etnik grupların eğitim 

durumları ve eğitimsel gelişimleri yönünde uygulanacak politikalar 

konusunda, Malaya’da bulunan İngiliz yöneticilerin görüşleri önem arz 

ediyordu. 19. yüzyıl ortaları ve sonları itibarıyla, modern anlamda okullaşma 

Malaya’da parçalı bir yapı arz etse de, oluşmaya başlamıştı. İngilizlerin eğitim 

politikaları Malayların gözünden, “Böl ve yönet!” doktrini doğrultusunda 

oluşturulmuştu. İngilizce eğitim veren okulların yanı sıra, eğitim dilinin 

Malayca, Mandarince, Tamilce olduğu ana dilde eğitim veren okullar açılmıştı 

(Hashim 1996: 37). Bu politikaya ek olarak, bazı İngiliz yetkililerin Malay 

halkına karşı duyduğu ön yargılar, bu toplum kesimine yönelik uygulanacak 

eğitim politikalarının yönünü belirsiz ve çelişkili kılmıştı. Örneğin, Frank 

Swettenham, W. H. Treacher’a yazdığı mektupta, Malay halkının önemli bir 

kısmının yönetimsel görevlerde yer almak için yeterli görülecek donanıma ve 

bu donanıma erişecek istekliliğe sahip olmadığını belirtmişti. Ön yargılarını 

bu mektuptan önce de belli eden Frank Swettenham, Perak’ta 1903 yılında 

düzenlenen bir konferansta, Malayların kimi alanlarda yetenekli olabildiği; 

fakat bu halkın karakteristik özelliklerinin yeni yetenekler elde etmeyi 

olanaksız kılmasa bile, bunu zorlaştırdığı yönünde cümleler sarf etmişti 

(Fook-seng 1975: 20-21). Swettenham, bu ifadelerinden çok daha önce de, 

İngilizce eğitim-ana dilde eğitim tartışmalarının sürdüğü yıllarda, Malayların 

kır toplumu özelliği gösterdiğini, İngilizce eğitimin onlar için gereksiz 

olacağını, bu toplum kesiminin Malayca öğrenim görmesinin ve onlara 

Kur’an eğitimi dışında sınırlı alanlarda eğitim verilmesinin yeterli 

görüleceğini, Malayların İngilizce öğrenim görmelerinin onları daha 

donanımlı duruma getireceği için İngilizlere yönelik bir tehdit ögesi 

oluşabileceğini beyan etmişti. Yine Swettenham, 1894 yılındaki raporunda, 

zorunlu yerler ve durumlar hariç olmak üzere Malay halkına İngilizce eğitim 

verilmesinin İngilizlerin güvenlik çıkarlarına aykırılık teşkil edebileceği 

yönündeki görüşünü yinelemişti ve Malay halkı için Malayca eğitim yönünde 

ısrarcı olmuştu (Fook-seng 1975: 15). Hâlbuki bahsi geçen tarihlerden 

yaklaşık üççeyrek asır önce, Sir Stamford Raffles, Malaya’daki eğitim-

öğretim yaşamını düzenlemek adına projeler üreten çok önemli bir isim olarak 

öne çıkmıştı. Raffles, henüz 1819 yılında Singapur’da kurulan Malay Koleji 

ve 1823’te kurulan Singapur Enstitüsü ile Malaya’ya yeni pencereler açmıştı. 

Malaya’daki halklarla karşılıklı yarar sağlama anlayışıyla; ana dilde 
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sürdürülecek eğitimin ileri bir noktaya taşınmasını, bununla birlikte, 

gelişimin, bilimsel bilgiyi içeren Batılı müfredatın ve İngilizce eğitimin 

ağırlıklı olarak Malay yönetici sınıfından ve bunların yakınlarından başlamak 

üzere ve tabana zamanla yayılacak biçimde uygulanmasını planlamıştı. Bu 

bağlamda, Batı tarzı olan ve ilerlemeci amaçlar güden eğitim, toplumun 

lokomotifi konumunda bulunan Malay yöneticiler aracılığıyla Malay halkı 

tarafından da benimsenecekti. İngilizce eğitim bağlamındaki ilk hedef, 

toplumsal hiyerarşi göz önüne alındığında, Malay yönetici sınıfı ve bunların 

yakınlarıydı (Hough 1933: 166-168). Ne var ki aradan geçen onlarca yıla 

rağmen, Raffles’ın çok önce ortaya koyduğu vizyonu geliştirmek ve İngilizce 

eğitimi Malay halkının tabanına yaymak yerine bu eğitim yöntemini Malay 

elitlerine özgü kılmak isteyen, “sıradan” ya da “tehlikeli” gördükleri kesimi 

İngilizce eğitimden dışlamayı amaçlayan İngiliz yetkililer hâlâ mevcuttu. Söz 

konusu İngiliz yetkililerin İngilizce eğitimin Malay halkının tabanına verilip 

verilmemesi yönündeki isteksizleri ya da kararsızlıkları göze çarpmaya devam 

etmekteydi. Örneğin; George Maxwell’e göre, yetkililerin amacı, sadece ve 

İngilizce eğitim sağlamaksızın, yeni yetişen çiftçi, köylü ve balıkçı Malay 

çocuklarını babalarından daha bilgili ve yetenekli konuma getirmek olmalıydı 

(Wong 1980: 2). Hâlbuki İngilizce eğitim talep eden Malaylar tüm bu süreçten 

önce ve bu süreç boyunca sınırlı da olsa mevcuttu. Selangor Sultanlığı’nda 

bulunan yetkili Bloomfield Douglas’ın, 1882 yılındaki raporda, bir kısım 

Malay’ın ve buna ek olarak bir kısım Çinli’nin ana dilde eğitimin yanı sıra, 

İngilizce öğrenmek amacıyla kendilerine bir İngilizce öğretmeni atanmasını 

talep ettiklerini belirtmesi (Fook-seng 1975: 18), buna ispat olarak 

gösterilebilmektedir.  

Olumsuz görüş sahibi İngiliz yetkililere rağmen, İngilizce eğitim veren 

okullar; baskılar, talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda açılmıştı ve halkın bu 

okullardan istifade etmesi bir ölçüde sağlanmıştı. 1864 yılında Cohor 

Sultanlığı’nda açılan Tanjung Putri Okulu, 1890 yılında Kuala Lumpur’da 

açılan ve İngilizce eğitim veren bir okul, bunlara örnek olarak 

gösterilebilmektedir (Hashim 1996: 43). Kuala Lumpur Victoria Enstitüsü ise 

bunların en ünlüsü ve prestijlisi olarak kabul görmektedir (Fook-seng 1975: 

52). Bunlar ve bunlara benzer okullar; yalnızca Malayların değil, Çinlilerin ve 

Tamillerin de İngilizce müfredat ile tanışmasına olanak sağlamıştır.  

İngilizlerin uyguladığı ana dilde eğitim politikaları ve Malaya’da ana 

dilde eğitim veren okullar incelendiğinde, 1870’li yıllara kadar 
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gidilebilmektedir. Müfettiş Skinner, 1872 yılında, Boğazlar Yerleşkelerine 

okullardan sorumlu olarak atanmıştı (Fook-seng 1970: 30). Diğer 

sultanlıklarda da zamanla yaygınlaşsa da başlarda, Kur’an sınıfları ve pondok 

gibi dinî eğitim verilen kurumların dışındaki modern-seküler ve eğitim dilinin 

Malayca olduğu eğitim kurumları, ağırlıklı olarak Malaya’nın “Federe Malay 

Eyaletleri” adı verilen sultanlıklarında açılmıştı; fakat açılan okulların bir 

kısmı varlığını sürdürürken diğer bir bölümü, öğrenci sayısının azlığından 

dolayı kapanmıştı. Selangor Sultanlığı’na bağlı Klang’da Eylül 1875’te açılan 

okul, Federe Malay Eyaletlerinde devlet eliyle açılan ilk Malay okulu olarak 

kabul edilmektedir (Stevenson 1975: 23-24).  

Malayca eğitim veren okullar sayıları, bulundukları yerler ve 

devamlılıkları dışında içerik yönünden değerlendirildiğinde Müfettiş 

Skinner’a vurgu yapmak gerekmektedir. Müfettiş Skinner, Malaya’daki 

eğitim hayatını modernizasyon ve sekülerizasyon sürecine tabi tutarken aynı 

anda, Malay halkının dine karşı duyduğu hassasiyetin de farkında olarak 

seküler ve dinî eğitimi Malay okullarının müfredatında birlikte uygulatan kişi 

olmuştur. Din eğitmenlerinin görevlerine devamını sağlarken aynı anda, 

Malayca verilecek diğer dersler için de farklı eğitmenler tedarik etme yoluna 

gitmiştir (Hashim 1996: 41). Bunlara rağmen, Malay okullarında verilen 

eğitimin uzunca bir süre boyunca yetersiz olduğu da bir gerçektir. Daha ileri 

düzeydeki okulların açılışından önce, öğrenim gören birçok Malay için 

öğrenim süresi dört yılla sınırlı kalmıştır ve ders içeriklerinin pek de yeterli 

olmadığı söylenebilmektedir (Fook-seng 1974: 225). İngilizlerin, Malay 

toplumu için Malayca eğitimi İngilizce eğitime yeğ tutmalarına rağmen, 

Malay okullarının müfredatlarının da en azından belli bir süre boyunca kısıtlı 

kalmış olması bir realitedir.  

Devlet eliyle gerçekleştirilen okullaşma döneminde, Malayca eğitim 

veren okulların yanı sıra, sayıca daha az da olsa, Mandarince ve Tamilce 

eğitim veren okullar da açılmıştır. Açılan irili ufaklı okullara 1885 yılında 

Selangor Sultanlığı’nda açılan Çin Okulu (Fook-seng 1974: 230), yine 

Selangor Sultanlığı’nda yer alan Klang’da açılan Tamil Kız Okulu, Kuala 

Lumpur’da açılan Vivecananda Tamil Okulu (Annual Report 1926: 27-28) 

örnek olarak verilebilmektedir.  

Bu örneklerde görüldüğü üzere, dönemin sömürge gücü olan İngilizler, 

istisnalar hariç tutulursa, Malay halkına tepeden bakan bir tavra uzunca bir 

süre sahip olmuşken ve onların kendilerine kıyasla “geri kalmışlıklarına” 
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bilhassa vurgu yaparken aynı anda Malayların süreç içinde eğitimli ve 

donanımlı bir toplum durumuna gelmesinden de oldukça çekinmekteydi. 

İngilizler bir yandan, Malayların kır toplumu özelliği taşımalarını geri 

kalmışlık unsuru olarak değerlendirip, kendilerini yönetimsel becerilere sahip 

taraf olarak konumlandırırken diğer yandan, Malayların bu çemberin dışına 

fazlaca çıkmalarını istememekteydi. Eğitimli ve donanımlı bir konuma gelen 

Malay halkı, sömürgeci egemenliğe karşı tehdit oluşturacaktı. Ana dilde 

eğitim veren okulların açılması, ilk bakışta liberal bir politika olarak görülse 

de, İngilizlerin Malaya’da kasıtlı olarak uyguladığı ve Malaya’nın ana unsuru 

olan Malayların bir güç olarak belirmesinin önüne set çekecek ve Malaya’da 

yaşayan halkların ortak bir dile sahip olmalarına engel olacak bir politikaydı. 

Ortak dil kullanımından uzak bir ana dilde eğitim uygulamasının, Malaya 

bağlamında, salt bir kültür koruyuculuğu olmadığı, kimi İngiliz yetkililerin 

beyanlarından anlaşılmaktadır. İngilizce eğitim veren okulların, “sıradan” 

addedilen halk için açılması ise egemenler tarafından yine sakıncalı 

görülmekteydi; çünkü “sıradan olanlar” egemen olanlarla bu vesileyle 

doğrudan iletişim kurma, egemenlerin ancak, “lâyık olanlar” tarafından 

öğrenilebilecek “yüksek” dillerini öğrenme, dış dünyayla ve deniz ötesi 

ülkelerle haberleşme ve daha uzun vadede onlarla entegre olma, idarî 

pozisyonlarda yer alma, geleneksel uğraşlarının ve mesleklerinin yanında, 

kariyer mesleklerine de adım atma olanaklarına kavuşacaktı. İngilizler, “Böl 

ve yönet!” doktrinini yalnızca Malaya’da yaşayan halklar arasında değil, 

Malay halkının kendi içinde de uygulamaya çalışmıştı. İngilizce eğitimin 

yalnızca Malay elitlerini kapsayacak biçimde uygulanması, Malay elitlerine 

verilecek bir çeşit sus payı olacaktı; Malay elitleri idarî işlerde güdüm altında 

bulunmak suretiyle yer alabilecekken “sıradan olanlar” idareden mümkün 

mertebe uzak tutulacaktı. Ne var ki taleplerin ve zamanın galip gelmesiyle 

birlikte hem ana dilde hem İngiliz dilinde eğitim veren okulların halkın geniş 

kesimi için yaygınlaşması ve belirli bir kesimin Malaya dışındaki dünya ile 

eğitim aracılığıyla tanışması, bilinçli ve Malay toplumunu dönüştürmek 

isteyen bir gürûhu da ortaya çıkardı. Bunların arasında, Mısır’daki 

gelişmelerden yoğun biçimde etkilenirken Malay halkının koşullarının 

okumasını da yapan ve gelişime yönelik argümanlar kullanan Kaum Muda da 

bulunmaktaydı. 
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Kaum Muda’nın Önemli Figürleri ve Kliğin Entelektüel-Kültürel 

Faaliyetleri  

Basın-yayın ve edebiyat, reformist düşünceleri aşılama yolunda, Kaum 

Muda için önemli araçlar olmuştur. Nispeten genç ve heyecanlı bir yapı olan 

Kaum Muda, düşüncelerini pratiğe dökmek ve onları Malay halkının 

katmanları arasında yaygınlaştırmak için -bilhassa ilk zamanlarda pek hoş 

karşılanmasa da- ciddi çabalar sarf etmiştir.  

Kaum Muda denince karşımıza çıkacak ilk ve en önemli ögelerden biri 

al-Imam adlı yayın organıdır. Al-Imam, editörlüğünü Muhammad Rashid 

Rida’nın yaptığı, Mısır’daki al-Manar adlı yayın organıyla doğrudan 

etkileşim içinde olmuştur ve yayın politikasını al-Manar ekseninde 

oluşturmuştur. Al-Imam ile bağlantılı en önemli isimlerden biri olan Mohd. 

Tahir bin Jalaluddin ile Muhammad Rashid Rida’nın arasında Mısır’da 

gelişen yakın dostluk ve Mohd. Tahir bin Jalaluddin’in Muhammad Rashid 

Rida’ya olan fikirdaşlığı, al-Imam’ın al-Manar ekseninde gelişiminde çok 

büyük bir faktördür. Al-Imam, 23 Temmuz 1906’da yayın hayatına adım 

atmış, yayınlarını Arap Alfabesi bazlı olan ve Müslüman-Malay toplum 

tarafından kullanılan Jawi ile gerçekleştirmiş ve yayımladığı 31 sayının 

ardından yayın hayatına Aralık 1908’de son vermiştir (Othman, Haris 2015: 

468). Yayın organı çok uzun ömürlü olmamış olsa da Kaum Muda ele 

alınırken odaklanılması gereken en önemli ögelerden biridir. 

Al-Imam’ın ortaya çıkışı Singapur’da olmuştur (Roff 1967: 56). Bu yayın 

organının Boğazlar Yerleşkeleri’nde bulunan Singapur’da ortaya çıkması 

anlamlıdır; çünkü Boğazlar Yerleşkeleri’nde o dönem herhangi bir din 

konseyinin bulunmayışı, Kaum Muda ile bağlantılı olan al-Imam’ın ve genel 

anlamda Kaum Muda’nın yayınlarının nispeten de olsa daha az tehlikede 

olmasını ve türlü para ya da hapis cezalarından korunmasını sağlayacaktır 

(Othman, Haris 2015: 467).   

Bu yayın organı, çıktığı andan itibaren, Malay halkının uyanışına yönelik 

yayınlar yapacağını, toplumsal gelişimin gerekliliğine vurguda bulunacağını, 

toplumun bozulmasına aracılık eden durumları belirterek bozulmanın 

nedenlerini anlatacağını ve çözümün hangi yollarla elde edileceğine dair 

düşünceler ortaya koyacağını beyan etmiştir. Bunları yaparken, Malay 

halkının toplumsal gelişime ve dünyayı okumaya karşı duyduğu isteksizliğe, 

halkın ağırkanlı oluşuna, dünyayı yakalamak için daha girişken, çevik ve 

eğitimli olunması gerektiğine atıflarda bulunmuştur. Halkın refahının ve 
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eğitimin önemine dikkat çekerken Malayların kendi içlerindeki 

anlaşmazlıklara; bütün olmayı başaramama, olaylar karşısında duruş 

sergileyip harekete geçememe durumlarına karşı şiddetli eleştiriler 

yöneltmiştir. Tüm bunların ötesinde ise dinî kimliğini sergileyerek dinî 

söylemlerde bulunmuştur ve halkın dinî yaşayış tarzının yanlış olduğunu ve 

tüm sorunların ötesindeki asıl sorunun, bu dinî yaşayış tarzı olduğunu 

belirtmiştir. Al-Imam’a göre, din, akılla ve ortaya çıktığı dönemdeki saf 

hâliyle yaşanmalıydı ve İslâm’ın akıl ve bilgi ile bağdaşır bir din olduğu 

mutlak surette bilinmeliydi. Al-Imam, kendi söylemlerine dayanarak, dini 

önceleyen ve dinin halktaki yaşayışını öncelikli olarak eleştiren bir yayın 

organı olarak ortaya çıktıysa da sayılarında, toplumsal analizler yapıp 

toplumsal eleştiriler yönelten, ekonomik gelişime dair fikirler ortaya koyan 

bir noktaya da ulaşmıştır (Roff 1967: 56-57).   

Mohd. Tahir bin Jalaluddin, Sayyid Shaykh al-Hadi, Haji Abbas bin 

Mohd. Taha ve Mohd. Salim al-Kalali, al-Imam’ı çıkaran ve yayın hayatına 

hazırlayan grubun içinde en öne çıkan kişilerdir. Bunların içinden Açeli bir 

tüccar olan Mohd. Salim al-Kalali yayın organının yöneticiliğini yaparken, 

Mohd. Tahir bin Jalaluddin birinci editörlük görevini üstlenmiştir. Haji Abbas 

bin Mohd. Taha ikinci editörlük görevini üstlenirken Melaka doğumlu olan ve 

Arap atalara sahip bulunan Sayyid Shaykh al-Hadi, yayın organına büyük 

katkılarda bulunmuştur (Roff 1967: 59-60).  

Al-Imam’ın üzerindeki Mısır ve reformist al-Menar bağlantısı derhal 

göze çarpmaktadır; çünkü al-Manar’ın editörü olan Muhammad Rashid Rida, 

al-Imam’ın yayın hayatına sokulmak istendiğinin kendisine bildirildiğini 

beyan etmektedir. Buna göre, al-Imam, al-Manar’ın sıkı bir takipçisi olarak 

al-Manar’da yayımlanan fikirleri Malaya’da, Malay halkına yönelik ve 

Malayca olarak yaygın duruma getirecek ve al-Manar’daki çalışmaları 

tercüme etmek suretiyle yararlanacaktı. Bu amaçlarını ilk andan itibaren 

uygulamaya koyan al-Imam, önerdikleri hurafelerden arındırılmış din 

anlayışını Malay halkına anlatmaya başlamış, hurafelerden arındırılmış dinin 

ilerleme ve gelişim yönünde atılacak çok önemli bir adım olduğunu husulsen 

dikte etmiştir. Bu yayın organının yazılarında, dinde sadeleşme ve öze dönüş 

çağrıları sürekli göze çarpmaktadır ve bu çağrılar, Mohd. Tahir bin 

Jalaluddin’in yazılarında bilhassa belirgindir. Al-Imam, yayın hayatını 

sürdürürken Mısır’daki reformist görüşleri ve gelişmeleri takip etmeye devam 

etmiş, Malaya’yı dış dünya ile tanıştırmaya ve Malay halkını dış dünyadaki 

yenilikler ve yeni görüşler konusunda bilgilendirmeye çaba sarf etmiş, al-

Manar ile ortak bir çaba doğrultusunda hareket ederek dinin hurafesiz bir 
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biçimde yaşanması yönündeki çağrılarını yinelemiş ve al-Manar’daki kimi 

yazıları tercüme ederek bunları Malay okurlara sunmuştur. Al-Imam’daki 

yazılarda tarımsal kalkınma ve geleneksel sanatların ilerlemesi yönünde 

görüşler öne sürülerek ekonomik kalkınmaya da atıfta bulunulmuş, eğitim 

görmenin ve eğitimi yaygınlaştırmanın önemine değinilmiş ve ortak hareket 

etmenin Malay halkına güç katacağına yönelik bilgilendirici ve uyarıcı 

nitelikte beyanlarda bulunulmuştur (Othman, Haris 2015: 468-470). Dinî 

müfredat uygulanırken Arapçanın, İngilizcenin yanı sıra seküler eğitim 

konularının da göz ardı edilmemesi gerektiği yönünde görüş bildiren al-Imam, 

Malaya dışına eğitim amacıyla öğrenci gönderilmesi yönündeki arzusunu da 

dile getirmiştir. Dönemin iki önemli devleti olan Osmanlı İmparatorluğu ve 

Japonya’dan türlü haberler de al-Imam’da yer bulmuştur (Roff 1967: 58-59). 

Dergi’nin, 5.000’i bulan satışıyla, Malaya koşullarına göre yüksek okunma 

oranına ulaştığını göstermesine rağmen, al-Imam, yayın hayatına maddî 

koşullar nedeniyle 1908 yılında son vermek zorunda kalmıştır (Othman, Haris 

2015: 471).   

Kaum Muda’nın edebiyat faaliyetleri incelendiğinde karşımıza yine, 

Mısır etkisi çıkmaktadır. Denilebilir ki Mısır’daki reformist düşüncelerin ve 

faaliyetlerin Malaya’ya taşınması ve Mısır’daki kültürel faaliyetlerden 

etkilenme hâli, Malay edebiyatının zenginleşmesine de aracı olmuştur. Mısırlı 

Muhammad Husayn Haykal tarafından yazılan Zaynab romanı, adı Kaum 

Muda ile sürekli anılan ve al-Imam’a katkı sağlayan çok önemli kişilerden biri 

olan Sayyid Shaykh al-Hadi tarafından yazılan ve genel itibarıyla, Malay 

edebiyatının ilk aşk romanı kabul edilen, Hikayat Setia Asyik Kepada 

Masyuknya atau Hikayat Faridah Hanum (Aşık Sadığın Maşuğuna Hikâyesi 

ya da Faridah Hanım’ın Hikâyesi) adlı romana ilham kaynağı olmuştur. Her 

iki roman da ortak özellikler barındıran ve benzer süreçlerden geçen kurgusal 

karakterler barındırmaktadır. Romanlardaki kadın karakterler açıkça ön plâna 

çıkmaktadır. Söz konusu Malayca roman, toplumda gerçek anlamda 

sansasyon yaratmıştır.  

Öyle ki bazı Malay aileler, dünyaya yeni gelen çocuklarına romandaki 

kurgusal karakterlerin isimlerini vermiştir. Roman, Mısır’dan etkilendiği ve 

Mısır’daki reformist düşünceler aracılığıyla oluşan daha renkli bir atmosferi 

yansıttığından, Malay toplumunun kimi katmanları tarafından ilgiyle 

karşılanmıştır. Roman, kadın resimleri kullanması ve dine aykırı unsurlar 

içermesi nedeniyle Kaum Tua tarafından eleştirilmesine rağmen, romanın 

yazarı Sayyid Shaykh al-Hadi, kadın hakları ve özgürlükleri savunucusu 
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olarak bilinen kimliğini pekiştirmiştir. Sayyid Shaykh al-Hadi’nin edebiyat 

çalışmaları bununla sınırlı kalmamış ve kimilerinde oldukça cesur kadın 

karakterlerin de yer aldığı ve Mısır atmosferinin oldukça baskın olduğu yeni 

romanlar yayımlamıştır. Bunlara örnek olarak; Hikayat Taman Cinta Berahi 

atau Mahir Affandi Dengan Iqbal Hanum (Tutkulu Aşk Bahçesinin Hikâyesi 

ya da Mahir Efendi ile Iqbal Hanım), Hikayat Cermin Kehidupan (Yaşam 

Aynasının Hikâyesi), Hikayat Putri Nur ul-Ain (Göz Nuru Prensesin 

Hikâyesi) gibi eserler gösterilebilmektedir. Bunların dışında, Mısır’da 

bulunan Malay öğrencilerin yayın organları olan ve Kaum Muda ile 

eklemlenmeye oldukça uygun görünüm arz eden Seruan Azhar (Ezher’in Sesi) 

ve Pilehan Timoer (Doğunun Tercihi), Malay kadınlarının haklarına vurgu 

yapan yazıları barındıran ve kadınların fotoğraflarını ve resimlerini basın-

yayım faaliyetlerinde kullanan mecraların arasındadır (Othman, Haris 2015: 

472-477).  

Sayyid Shaykh al-Hadi’nin yayıncılığı, al-Imam ve yazdığı romanlarla 

sınırlı kalmamıştır. Penang’da kurduğu Jelutong Yayınları, 1926 yılında 

çıkardığı al-Ikhwan (Dost) ve 1928 yılında çıkardığı Saudara (Kardeş) adlı 

yayın organları, Sayyid Shaykh al-Hadi’nin reformist-modernist dinî ve 

toplumsal görüşlerini aktarmaya ve kadın haklarını savunmaya devam ettiği 

mecralar olmuştur (Bahjat, Muhammad 2010: 248). Görülmektedir ki 

edebiyat ve düşünce alanındaki pek çok faaliyeti, Sayyid Shaykh al-Hadi’yi 

Malaya’nın kayda değer bir figürü kılmıştır. Sayyid Shaykh al-Hadi’nin 

yayıncılık serüveni, eserleri, bilhassa ilk romanının Malay halkı tarafından 

ilgiyle karşılanması, bu romanının ardından yeni eserler verebilmiş olması ve 

Mısır’da reformist-modernist yayımlar yapan Malay öğrencilerin varlığı bir 

bütün olarak irdelendiği takdirde, Malay halkının en azından bazı 

katmanlarının yeniliğe açık durumda olduğu kanısına ulaşılabilir.  

Kaum Muda’nın Eğitim Faaliyetleri 

Kaum Muda’nın gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine göz atıldığında 

karşımıza, din eğitiminin ve seküler-bilimsel eğitimin harmanlandığı, bunların 

biri için diğerinden vazgeçilmeyen bir medrese anlayışı çıkmaktadır. 

Malaya’daki modern anlamda medrese, Kaum Muda ile özdeşleşmiştir. 

Boğazlar Yerleşkeleri’nde bulunan Penang, Singapur, Melaka; Kaum Muda 

ekseninde kurulan medreseler söz konusu olduğunda daha fazla ön plâna 

çıkmaktadır.  
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 1907 yılında Singapur’da kurulan al-Iqbal Medresesi, din derslerinin 

yanı sıra seküler dersleri de içermekle birlikte, toplumun olumsuz tepkisine 

maruz kalıp dinî kalıplara uymamakla itham edilerek kapanmak zorunda 

bırakılmıştır. 1917 yılında Malaka’da kurulan al-Hadi Medresesi’ne ve 

ardından, Penang’da kurulan al-Masyhor Medresesi’ne geldiğimizde ise 

karşımıza, yine Sayyid Sheykh al-Hadi çıkmaktadır. Onun Malaka’da 

kurduğu ilk medrese de kapanmak zorunda kalmıştır; fakat Penang’da 

kurduğu medrese, Malaya çapında büyük bir başarıya kavuşmuştur. Sayyid 

Sheykh al Hadi, bilimsel derslere daha fazla ağırlık vererek öğrenciler 

arasında münazara gibi etkinlikleri teşvik etmiştir (Hashim 1996: 26). Kaum 

Muda, akademik ilerleme sağlamak ve analiz yeteneği kazanmak için gerekli 

olan müfredatı Malaya’da kurduğu medreselerde uygulamıştır. Bunların bir 

kısmı, dini değerleri yeteri kadar aşılamadığı ya da din dışı görüldüğü için 

Malay halkının kimi kesimlerinden negatif tepki almış olsa da talep gören 

diğer medreselerin Malaya’nın modernleşme sürecine katkı sağlamış olduğu 

açıktır.   

Sonuç 

Malaya’da eğitim kurumsal anlamda uzun bir süre boyunca parlak bir 

görünüm arz etmemişti. Malaya’nın ana unsuru olan Malay halkı ve genel 

anlamda Malayalılar, bilimsel bilgiden ve bilimsel gelişmelerden uzak kalmış 

ve modern dünyayı hazmetmeyi gerektirecek akademik düşünce modelinden 

yoksun bırakılmıştı. Bu yoksun olma durumu, formel eğitimin İngiliz 

egemenliği altında uygulamaya geçmesinin ardından bile bir süre daha devam 

etmişti. Akademik ve bilimsel bilginin yetersiz kalışında, Malay halkının 

yüzlerce yıldır sürdürdüğü ve uzun bir sürecin ürünü olan yaşam biçiminin ve 

halkın düşünce kalıplarının büyük etkisi olduğu gibi, egemen olan İngilizlerin 

düşüncelerinin, politikalarının ve egemen pozisyonlarını sürdürme 

isteklerinin de büyük etkisi bulunmaktaydı. 

Kaum Muda, bilimsel bilginin yaygın olmadığı, kapalı, muhafazakâr, 

girişimlerden ve girişkenlikten yana çekingen addedilecek bir halka sosyal, 

kültürel ve eğitimsel gelişim öneren bir yapı olarak belirmiştir. Bunları 

önerirken çıkış noktası ise halkın -ve birçok Müslüman toplumun-, dini 

algılama ve dini yaşama tarzı olmuştur. Kaum Muda, değişim ve dönüşüm 

çağrılarını, bir yanıyla dinî, diğer yanıyla sosyal, kültürel ve eğitimsel 

reformist bir yapı olarak birçok faaliyetle ve birçok vesileyle tekrar etmiştir. 

Entelektüel kimliğini basın-yayın, edebiyat ve eğitim alanındaki girişimleriyle 
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belli etmiştir. Dinî algılarda ve sosyal yaşamda, kimi çevreler tarafından her 

ne kadar hoş karşılanmamış olsa da düşünmeye ve tartışmaya sevk edip bir 

nebze kabul gören girişimlerde bulunabilmiştir. Yerleşik normlara itiraz edip, 

Malay elitlerinin hoşuna gitmeyecek söylemlerde bulunmuş ve Malay 

halkının birliğine vurgu yapmış olması, onu bir bakıma politik de kılmıştır. 

Düşünceleri ve eylemleri, Kaum Tua kanalıyla küçümsenemeyecek bir 

muhalefetle karşılaşmıştır. Fakat Kaum Muda’nın, dini anlayışa ve yaşayışa 

dair görüşleri “ilmen” değerlendirilecek farklı alanlar olmakla birlikte, 

Malaya’daki yerleşik yapıya entelektüel bir başkaldırı olduğu gayet açıktır. 

Günümüz Malezya’sının kentleşmiş bölgelerinde hâkim bulunan ve 

bilimsel bilgiyi, akademik düşünme tarzını, dış dünya ile geniş ölçüde uyumlu 

sayılabilen yaşam tarzlarını ve dinî değerleri kombine eden anlayışta Kaum 

Muda’nın izlerini görmek mümkündür.   
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‘BÜTÜN HEPİMİZ SUSKUNUZ’:  SEYYİD ŞEYH BİN AHMED 

EL-HÂDÎ’NİN (1867-1934) MALAY YARIMADASI’NDAKİ 

İNGİLİZ SÖMÜRGECİLİĞİ’NE BAKIŞI 

Tayfun AKGÜN 

Giriş 

XX. yüzyılın ilk yıllarında, Malay Yarımadası’nda ortaya çıkan İslâmî 

reform hareketinin öncülerinden biri olan Seyyid Şeyh bin Ahmed el-Hâdî 

(1867-1934), 12 Temmuz 1907 yılında, Singapur’da basılan ve bölgedeki 

reform hareketinin ilk dergisi olarak kabul edilen el-İmâm’da (1906-1908) 

yayımlanan, “Vatan Evlatlarının Yükselme Arzusu (Menuntut Ketinggian 

akan Anak-anak Negeri)” isimli makalesinde, Malay toplumu ve İngiliz 

sömürge yönetimi hakkında şu mühim tespitleri yapar:  

“Hayat mücadelesini kazandıracak silahlarıyla, kâr etmenin 

yöntemlerinin ve araçlarının bilgisi ile donanmış olan 

Avrupalılar, kuzey rüzgârından Doğu’daki ülkelerimize 

geldiler… ve burada [Malaya’da] bizim hepimize ne oldu? 

Bütün hepimiz suskunuz. Ondan sonra onlara [İngilizlere] 

itibarımızı, malımızı ve millî gururumuzu teslim ettik! Bir 

bekçi köpeği ya da bir yük hayvanı gibi onların köleleri ve 

hizmetkârları olduk… Bizlerin yani, Doğu’nun insanlarının 

kusurlu olarak yaratıldığına can-ı yürekten inandık…” (El-

Hâdî, 1907: 181).  

El-Hâdî, Malay toplumunun İngiliz sömürge yönetimine karşı 

sükûtundan dert yanmaktadır. Tespitlerinde, Malay Yarımadası’ndaki İngiliz 

yönetiminden dolayı kendini ve Malay toplumunu yerme, eleştirme ve 

suçlama hâli vardır. Fakat el-Hâdî’nin kendini suçlama hâlinde, İngiliz 

sömürge yönetimini tamamen kabul etme isteği yok gibi görünüyor. Zira bu 

makalesinde, İngiliz sömürge yönetiminin Malay toplumu üzerindeki 

                                                 
  Doktora Öğrencisi, Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü (ISTAC), 

Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, ORCID: 0000-0003-3105-9737. 
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olumsuz etkilerinden, özellikle psikolojik etkilerinden bahsederek Malay 

toplumunu cesaretlendirme, bilgilendirme ve uyarma amacı taşıdığı 

söylenebilir. Dahası, makalenin sonunda, Malay toplumundaki dinî, sosyal 

ve ekonomik sorunların çözülmesi gerektiğine dikkat çeker (El-Hâdî, 1907: 

185). 

 El-Hâdî, 1907 yılındaki makalesinden yaklaşık yirmi yıl sonra, 16 

Ekim 1926 tarihinde, kendisinin çıkardığı el-İhvân (Kardeşlik, 1926-1931) 

dergisinde yayımladığı “Hakiki Haykırış (Teriak Sabenar)” başlıklı 

makalesinde, şu hayati soruyu gündeme getirir: “Bilinçli ve henüz düşünce 

yetimize sahipsek, o zaman yabancıların bizi yönetmelerine ve kendi aziz 

Anavatanımızda onların koruyucumuz olmalarına nasıl izin verebiliriz?” 

(El-Hâdî, 1926: 186). 1907 yılında makalesinde olduğu gibi, el-Hâdî’nin bu 

cümlelerle Malay toplumunu ikaz etmek isteğini söyleyebiliriz. Aynı 

zamanda, bu cümleler ile el-Hâdî, doğrudan ve alenen İngiliz sömürge 

yönetimini tenkit etmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte, el-Hâdî’nin 

reformist arkadaşı ve XX. yüzyılın önde gelen Malay düşünürü Za’ba 

[Zainal ‘Abidin bin Ahmad (1895-1973)] el-Hâdî’nin makalesine kısa, fakat 

sert bir eleştiri yazısı kaleme aldı. Za’ba, el-Hâdî’nin makalesinin Malay 

toplumunda İngiliz yönetimine karşı nefret ve isyan hislerinin gelişmesine 

neden olacağını düşünüyordu. Za’ba bu tarz sömürgeci karşıtı söylemlerin 

zamansız, gereksiz, zararlı ve anlamsız olduğunu, Malay aydınların ve 

reformistlerin politikadan ziyade eğitim gibi daha önemli ve hayati 

meselelere odaklanmalarına salık veriyordu (Gordon, 1999: 189-191).  

XIX. yüzyıl sonu ve XX. yüzyıl başlarında, Malay Yarımadası’ndaki 

mütefekkirlerin ve elitlerin bir kısmı İngiliz sömürge yönetimi konusunda 

sessiz ve kayıtsız kalmayı yeğlemişlerdir. Örneğin, Malay Yarımadası’ndaki 

dinî reform hareketinin itibarlı âlimi Şeyh Muhammed Tâhir Celâleddin el-

Ezherî (1869-1956) İngiliz sömürge yönetimi konusunda suskun kalmayı 

tercih etmiş, daha çok dinî reform konusunda yazılar kaleme almıştır 

(Zakariya, 2005: 67)1. İngiliz sömürge yönetimi ve politik konuları 

                                                 
1  Şeyh Muhammed Tahir, Minangkabau kökenli, saygın bir din âlimiydi. 1881-1894 yılları 

arasında Mekke’de kuzeni olan Şeyh Ahmed Hatîb Minenkebâvî’den ileri derecede din 

eğitimi aldı. 1894-1897 yıllarında Kahire’de İslam dünyasının önemli eğitim kurumu olan 

Ezher’de eğitimini tamamladı. Kahire’deki eğitimi sırasında, Muhammed Abduh (1849-

1905), Cemâleddin Efgānî (1838-1897) ve Reşîd Rızâ (1865-1935) tarafından başlatılan 

reform hareketinin öncü isimleriyle tanıştı. Şeyh Tahir, Muhammed Abduh’un reformist 

fikirlerinin Malay dünyasında yayılmasında başat bir rol oynadı. Hacı Abdülkerim 



95 

tartışmaktan uzak duran bir kısım Malay düşünürler, Malay toplumundaki 

eğitim, sosyal ve ekonomik problemlerin ivedilikle çözülmesi gerektiğine 

inanıyorlardı. Bu sorunlar hâl yoluna koyulduktan sonra, Malayların doğal 

olarak İngilizlerden bağımsızlıklarını kazanacaklarını umuyorlardı.   

Bunun üzerine el-Hâdî, Za’ba’nın yukarıda dikkat çekilen eleştirisine 

kısa bir cevap verdi. El-Hâdî, Za’ba’nın fikirlerini tam olarak anlamadığını, 

makalesindeki yabancılar kelimesi ile İngilizlerden ziyade zengin ve nüfuzlu 

kişileri kastettiğini iddia etti. Dahası, “Hakiki Haykırış” başlığını taşıyan 

makalesinin aksine, el-Hâdî bu cevap yazısında, İngiliz yönetimi hakkında 

olumlu ifadeler kullandı. El-Hâdî’ye göre, “İngilizler, kendi 

yöneticilerimizin [geleneksel Malay Sultanlıkların] ahmaklık, zulüm ve 

şiddet hapishanesinden bizi [Malay toplumunu] özgürleştirmek için buraya 

[Malaya’ya] gönderilen Âlemlerin Rabbi Allah’ın ordusudur.” (Gordon, 

1999: 191). El-Hâdî, İngilizlerin zeki olduğunu; yönetme prensiplerine, 

dünya barışına ve refahına saygı duyduklarını ifade etmiştir. Hatta 

İngilizlerin Malaya’daki sömürge yönetiminin meşruluğunu ve gerekçesini 

birkaç ayetle kanıtlamak istemiştir. Örneğin el-Hâdî, “Yeryüzü iyi kullarına 

kalacaktır” ayetiyle İngilizlerin Malay Yarımadası’nda iyi, adil ve düzgün 

bir yönetim sistemi kurduklarını belirtmiştir (Gordon, 1999: 191)2. Malay 

toplumunun kendi gelecekleri için İngiliz yönetiminin tesis ettiği özgür, adil 

ve barış ortamından istifade etmeleri gerektiğini savundu (Gordon, 1999: 

191-192). Görüldüğü üzere, el-Hâdî’nin 1907 yılındaki makalesinde, 

Malaya’daki İngiliz sömürge yönetiminden dolayı Malay toplumunu 

kınarken, 1926 yılında yayımlanan makalesinde, İngiliz sömürge yönetimini 

tenkit etmiştir. Fakat daha sonra aynı yılda, Za’ba’ya vermiş olduğu cevapta, 

İngilizleri “Allah’ın ordusu” ve Malay toplumunun “kurtarıcısı” olarak 

nitelendirmiştir.  

El-Hâdî’nin Za’ba’ya yazmış olduğu cevap yazısında, Hakiki Haykırış 

makalesindeki İngilizler sömürgeciliğini eleştiren söylemlerinden 

vazgeçtiğini söyleyebiliriz. El-Hâdî, Hakiki Haykırış makalesindeki 

yabancılar terimi ile nüfuzlu ve varlıklı kişilerden bahsettiğini ileri 

                                                                                                                   
Amrullah, Hacı Abdullah Ahmed ve Şeyh Cemîl Cambek gibi öğrencileri vasıtasıyla, 

Minangkabau’daki (Batı Sumatra) reform hareketinin ortaya çıkışına ve gelişimine dolaylı 

olarak katkı sağladı. Yazmış olduğu yazılar ile Malay Yarımadası’ndaki reform 

hareketinde etkili oldu. Şeyh Tahir 1956 yılında Perak şehrinde vefat etti (Zakariya, 2005: 

51-54). 
2 Kur’ân-ı Kerîm, 21: 105. 
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sürmüştür. Bununla birlikte, makalenin tamamı okunduğu zaman, el-

Hâdî’nin yabancılar terimi ile İngilizleri kastetmiş olduğu anlaşılıyor. 

Ayrıca, makalenin başlığı da el-Hâdî’nin Malay toplumundaki meseleler 

hakkında samimi ve gerçek tespitler yapmak isteğini gösteriyor. 

Muhtemelen, Za’ba’nın uyarılarını dikkate alan el-Hâdî, İngiliz sömürge 

yönetimini kuşkulandırmamak için Za’ba’ya yazmış olduğu eleştiri 

yazısında, İngiliz yönetiminden olumlu bahsetmek zorunda kalmış olabilir. 

Zaten, el-Hâdî’nin yazılarında İngilizler hakkında nefret söylemlerine 

rastlanmaz.  

El-Hâdî’nin çeşitli makalelerindeki İngiliz sömürgeciliği ile ilgili 

çelişkili, belirsiz, kararsız ve karmaşık fikirleri ve tavırları birkaç çalışmanın 

konusu olmuştur. Örneğin, İbrahim Abu Bakar doktora tezinin (1992) bir 

bölümünde, el-Hâdî’nin sömürge yönetimi konusundaki düşüncelerini 

ayrıntılı olarak analiz etmiştir. Bakar, el-Hâdî’nin doğrudan İngiltere 

kontrolünde olan Boğazlar Yerleşkesi’ni oluşturan, Singapur, Malaka ve 

Penang gibi üç önemli kozmopolit, kültür ve ticaret şehirinde reformist 

fikirleri gündeme getirmesinden; bazı feodal Malay Sultanlıklarıyla onları 

destekleyen geleneksel ulemayı, Malay toplumundaki durgunluğun 

müsebbibi olarak görmesinden dolayı, İngilizlere karşı olumlu ve 

müsamahakâr tavır aldığını ileri sürer (1992: 250-253). Dahası, Bakar onun, 

İngiliz sömürge yönetiminin “hakiki ve güçlü bir savunucusu” olduğunu 

belirtir (1992: 262). El-Hâdî’nin geleneksel Malay Sultanlıklarına yönelik 

eleştirisi, İngiliz sömürge yönetimine bakışını etkilediği el-Hâdî’nin 

yazılarından kolaylıkla anlaşılır. Dahası, el-Hâdî’nin doğrudan sömürge 

yönetimi altında yaşaması ve faaliyet göstermesi de el-Hâdî’nin İngiliz 

yönetimine karşı daha temkinli olmasına neden olmuş olabilir. Fakat bu iki 

nedenden dolayı el-Hâdî’yi, İngiliz yönetiminin “hakiki destekçisi” 

olduğunu iddia etmek adaletli ve tutarlı olmayabilir. Zira el-Hâdî’nin 

yazılarında İngiliz yönetimi hakkında hem olumlu hem de olumsuz ifadelere 

rastlanır.  

Hafız Zakariya, İbrahim Abu Bakar ile hemen hemen aynı fikirdedir ve 

El-Hâdî’nin tartışmasız şekilde, İngilizler hakkında olumlu izlenimleri 

olduğunu iddia eder (2009: 219-220). Fakat Zakariya (2017), el-Hâdî ve 

Şeyh Tahir’in sömürgecilik hakkındaki yazılarını karşılaştırdığı 

makalesinde, el-Hâdî’nin İngiliz yönetimine karşı bakışı hakkındaki 

argümanlarını yeniden gözden geçirmiştir. El-Hâdî’nin İngilizlere karşı 
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çelişkili düşünceler içinde olduğunu söyleyen Zakariya (2017: 485), Malay 

reformistlerin “despotik” Malay Sultanlarından ziyade, “aydınlanmış” 

İngilizleri tercih ettiklerini kanaatindedir. Bunun yanı sıra, Zakariya İngiliz 

sömürge yönetimi altında faaliyet gösteren el-Hâdî gibi reformistlerin alenen 

İngiliz sömürge yönetimini eleştirmelerinin de zorluklarına dikkat çekmiştir 

(2017: 488). Bununla birlikte, Zakariya’nın (2009 ve 2017) el-Hâdî’nin 

İngiliz sömürge yönetimi ile ilgili yazılarını ayrıntılı olarak analiz etmediğini 

de hatırlatmakta yarar var.  

Öte yandan Linda Tan ise Bakar ve Zakariya’nın iddialarının aksine, el-

Hâdî’nin kesinlikle sömürge yönetiminden hoşnut olmadığı tezini ortaya atar 

(1999: 138). Tan, el-Hâdî’nin Batı sömürgeciliğinin tehlikesi karşısında 

Müslümanları uyardığını ve el-Hâdî’nin eğitim, çok çalışma ve Müslümanlar 

arasında tesis edilecek birlik sayesinde, Müslümanların sömürge 

yönetimlerden kurtulabileceklerini inandığını belirtti (1999: 137). Tan’ın, el-

Hâdî’nin İngilizlerden nefret ettiği iddiasına karşı temkinli olmak gerekir. 

Bu noktada, Tan’ın, el-Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetimi ile ilgili olumsuz 

ifadelere gereğinden fazla bir anlam yüklediğini söyleyebiliriz. Bu noktada, 

el-Hâdî’nin yazıları analiz edildiğinde, el-Hâdî’nin İngilizlerin bazı yaşam 

tarzlarını ve eğitim anlayışlarını Malaylara örnek olarak gösterdiğini 

söyleyebiliriz. Örneğin, el-Hâdî, İngilizlerin sporla çok ilgilenmeleri 

nedeniyle başarılı ve aktif olduklarını düşünüyordu (1930a: 226). El-Hâdî’ye 

göre, “Zihin dengesi vücudun sağlığına bağlıdır. İngilizlerin diğer milletlere 

kıyasla çok başarılı olmasının sırrı budur.” (1930a: 226). El-Hâdî Malay 

çocukların eğitiminde ve gelişiminde sportif faaliyetlerinin önemine dikkat 

çekerek, İngilizleri Malay toplumuna örnek olarak göstermiştir. Daha önce 

de belirtildiği üzere, el-Hâdî’nin yazılarında İngilizler hakkında hem olumlu 

hem de olumsuz ifadelere rastlanır.  

S. Hussin Ali ise, el-Hâdî’yi sömürgeci karşıtı olarak değerlendirmiştir. 

Ali, El-Hâdî’nin reformist dergileri ve medreseleri ile Malay toplumunda 

bağımsızlık ruhunun ortaya çıkmasında öncü olduğunu iddia etti (2019: 

101). Fakat bilindiği gibi el-Hâdî, doğrudan Malaya’nın bağımsızlığı ile 

ilgili bir fikir beyan etmemiştir. El-Hâdî’nin torunu Seyyid Mohamed Alwi 

el-Hâdî, dedesinin Malayların İngilizlerden bağımsızlıklarının kazanmaları 

için erken olduğunu düşündüğünü hatıralarında belirtir (1999: 92-93). Kaum 

Muda’nın önde gelen isimleri veya halefleri Malaya’nın bağımsızlığına 

doğrudan katılmamışlardır. Bununla birlikte, Kaum Muda tarafından kurulan 

medreselerin Malay toplumunda yeterli destek görmediğini ve ekonomik 
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nedenlerden dolayı kısa ömürlü olduğunu unutmamak gerekir. Bu yüzden, 

medreselerin Malaya’nın bağımsızlığında öncü olduğu iddiası tartışmalıdır. 

Öte yandan, yayınlanan dergilerde, Malay toplumunun birçok siyasi, 

ekonomik ve sosyal meselelerinin tartışılmasından hareketle, Malaya’nın 

bağımsızlığına dolaylı olarak katkı sağlamış oldukları ileri sürülebilir.  

Shaharuddin Maaruf, kapitalizmin el-Hâdî’nin dini düşüncesini ve 

anlayışını derinden etkilediği ve onun İslâm dinine yaklaşımında ussallığın 

ve ferdiyetçiliğin ağır bastığına işaret eder (Maaruf, 2014: 76). El-Hâdî’nin 

yazılarında İslam dinine yaklaşımı ve sömürge kapitalizmin bazı unsurlarına 

olumlu tavır alması, İngiliz yönetimine bakışını etkilemiştir. Farid Alatas 

(2005) Karl Mannheim’ın teorik çerçevesinden hareketle, el-Hâdî’nin 

düşüncesindeki ideolojik ve ütopik unsurları ele almıştır. Bu noktada, Alatas, 

el-Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetimi hakkındaki yazılarında, sömürge 

kapitalizmini hem destekleyen hem de eleştiren tarafların bulunduğunu 

belirtir (2005: 2). Bu anlamda, Alatas (2005), Bakar’ın el-Hâdî’yi İngiliz 

sömürge yönetime sadık olduğu görüşünden ayrılmaktadır. Mevcut 

literatürde el-Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetiminin hem ‘hakiki destekçisi’ 

hem de ‘karşıtı’ olduğuna dair iki zıt argüman ileri sürülmüştür. Maaruf ve 

Alatas ise diğer çalışmaların aksine, el-Hâdî’nin düşünce dünyasını sömürge 

kapitalizmi, ideoloji ve ütopya gibi kavramları kullanarak anlamaya 

çalışmışlardır.  

Bu çalışmada, el-Hâdî’nin yazıları ayrıntılı ve karşılaştırmalı olarak 

okunarak, el-Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetimine ve değerlerine karşı 

bakışı, fikirleri, tepkileri, tavırları, direnişleri ve tutumları analiz edilecektir. 

Çalışmada, şu sorulara cevaplar aranılacaktır: el-Hâdî’nin makalelerindeki 

İngilizler hakkında söylediği olumlu tanımlamalara ve nitelendirmelere 

bakarak el-Hâdî’yi İngiliz sömürge yönetiminin ‘hakiki savunucusu ve iş 

birlikçisi’ olarak değerlendirebilir miyiz? Ya da tam tersi İngilizlere karşı 

olumsuz ifadelerinden dolayı, el-Hâdî’yi sömürgeci karşıtı olduğunu iddia 

edebilir miyiz? Geleneksel Malay sultanlıklarının hâkimiyet bölgesinden 

ziyade doğrudan İngiliz yönetimi altında olan Singapur, Malaka ve Penang 

gibi kozmopolit şehirlerde faaliyet gösteren el-Hâdî, sömürgeci karşıtı 

fikirlerini gizlemek zorunda mı kaldı? El-Hâdî’nin yazılarındaki İngiliz 

sömürgeciliği hakkındaki olumlu ve olumsuz ifadeleri nasıl 

değerlendirebiliriz? El-Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetimine bakışını 

etkileyen siyasi, sosyal ve ekonomik faktörler nelerdir? Bu faktörler, el-

Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetimini bakışını nasıl etkiledi? 
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Seyyid Şeyh bin Ahmed el-Hâdî’nin (1867-1934) Hayatı, Fikirleri ve 

Eserleri 

 El-Hâdî’nin kısa biyografisini yazmadan önce, Malay 

Yarımadası’ndaki İslâmî reform hareketinden genel hatlarıyla bahsetmek, 

konunun anlaşılması için gereklilik arz etmektedir. Muhammed Abduh 

(1849-1905), Cemâleddin Efgānî (1838-1897) ve Reşîd Rızâ (1865-1935) 

liderliğinde Kahire’de gelişen reform hareketinden esinlenen Şeyh 

Muhammed Tâhir (1869-1956), Hacı Abbas bin Muhammed Taha (1885-

1946) ve el-Hâdî gibi bir grup eğitimli, varlıklı ve şehirli âlim, 23 Temmuz 

1906 yılında, İngilizlerin yönetimi altındaki Singapur’da el-İmâm isimli 

aylık bir dergi çıkarmaya başladılar (Roff, 1980)3. Bu derginin okuyucuyla 

buluşmasını, Malay Yarımadası’ndaki ıslah hareketinin başlangıç noktası 

olarak telâkki edilebiliriz. Zira Kaum Muda (Genç Nesil) olarak bilinen bu 

grup, bu dergide, Malay toplumundaki siyasi, sosyal, entelektüel, ekonomik 

ve dinî sorunların yanı sıra, bu sorunların nasıl çözülebileceğine dair 

makaleler kaleme aldılar. Kaum Muda gelenekçi ulemanın yani, Kaum 

Tua’nın (Eski Nesil) din ve eğitim anlayışını, Malay toplumundaki inhitatın 

ve ataletin sebebi olarak gördüler. Kaum Muda gazeteler, dergiler, kitaplar 

ve kamusal tartışmalar vasıtasıyla gelenekçi ulemanın dini otoritesini 

sorguladı. Kaum Muda, Kaum Tua’nın gelenekçi din anlayışı yerine, kendi 

modern din anlayışını Malay toplumunda ikâme etmeye çalıştı. Kaum 

Tua’nın kendi nüfuzunu ve konumunu koruma isteği, Kaum Tua ve Kaum 

Muda arasında dinî, entelektüel, sosyal ve eğitim alanlarında ihtilafların 

çıkmasına neden oldu. Kaum Tua’nın ve feodal sultanlıkların etkili olduğu 

Kelantan gibi bazı eyaletlerde Kaum Muda’nın faaliyetleri ve reformist 

yayınları yasaklandı (Roff, 1962: 177-178). Bu iki karşıt kamp arasındaki 

mücadele, Malay toplumunun her alanına nüfuz etti (Roff, 1962: 181-182).  

Kaum Muda, Malay toplumundaki geri kalmışlıktan kurtulmanın 

yolunun, İslâm’ın özüne dönüş ile mümkün olacağına inanıyordu. El-İmâm 

dergisinin ilk sayısında yayımlanan makalelerin birinde yer alan, “Din, 

toplumumuzun bütün hastalıklarının kanıtlanmış ilâcıdır” ifadesi, Kaum 

                                                 
3 Hacı Abbas Taha, 1885 yılında Singapur şehrinde doğdu. Mekke’de din eğitimini 

tamamladı. El-İmâm dergisinde baş editör ve editör görevlerini ifa etti. Hacı Abbas, 

Neracha (Terazi, 1911-1915) isimli haftalık bir gazete ve Tunas Melayu (Malay Sürgünü, 

1913-1915) adlı aylık bir dergi neşretti. Neracha, el-İmâm’ın misyonunu devam ettirdi. 

Diğer reformistler gibi İslâm dininin özüne dönüş ile Müslüman toplumlarının geri 

kalmışlıktan kurtulacağını savundu. Özellikle, eğitim alanında önemli eserler kaleme aldı 

(Hamzah, 1991: 130-132; Roff, 1962: 169). 
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Muda’nın dini reforma verdiği değeri apaçık göstermektedir (Roff, 1962: 

165-166). Malay toplumundaki ‘yozlaşmış ve kökleşmiş’ dinî pratiklerin, 

bid’atların ve hurafelerin terk edilmesini, modern din anlayışının tatbikini ve 

bireysellik gibi bazı modern değerlerin alınmasını savundular. Dahası, 

geleneksel din eğitimi veren pondokların eğitim sisteminin modern 

ihtiyaçlara cevap vermediğini iddia ettiler. Kaum Muda, pondoklar yerine, 

dinî ve dünyevi derslerin bir arada okutulduğu, modern araç ve gereçlerin 

kullanıldığı medreselerin kurulmasında öncülük ettiler. Muhammed Abduh 

ve Kâsım Emin (1863-1908) gibi reformistlerin eserlerini Malay diline 

tercüme ettiler. Bu anlamda, Malay toplumunun entelektüel gelişimine katkı 

sağladılar. Fakat Malay Yarımadası’ndaki dini ıslah hareketi 1930’larda el-

Hâdî gibi reformistlerin vefatı ve ekonomik nedenlerden dolayı etkisini ve 

gücünü kaybetmeye başladı. Kaum Muda’nın reformist fikirleri, Malay 

toplumunda geniş kitleleri harekete geçirecek sosyal bir harekete 

evirilememiştir. Ayrıca, Malay Yarımadası’ndaki Kaum Muda oluşumu, 

Endonezya’daki Muhammediyye ve Sarekat İslam gibi sosyo-dinî teşkilatlar 

kuramadı. Kaum Muda hareketinin orta ve farklı sınıfı temsil etmesi, 

gelenekçi ulemanın dini nüfuzunda olan bölgelerde faaliyet gösterememesi 

ve gelenekçi ulemanın Kaum Muda aleyhine propagandaları, Kaum 

Muda’nın fikirlerinin daha geniş kitlelere ulaşmasını zorlaştıran faktörlerdir. 

1930’lardan sonra Malay Yarımadası’nda, daha radikal ve milliyetçi tona 

sahip hareketler güç kazanmaya başladı.  

Kaum Muda’nın muteber reformisti kabul edilen Seyyid Şeyh bin 

Ahmed el-Hâdî, 22 Kasım 1867 yılında Malaka’da doğdu. Babası Seyyid 

Ahmed (1837-1895) Hadrami, annesi ise Malay kökenlidir (Alwi el-Hâdî, 

1999: 69). Mevcut literatürde annesi ile ilgili yeterli bilgi yoktur. El-

Hâdî’nin ataları, XVIII. yüzyılın sonlarında, Hadramut’tan Malay 

Yarımadası’na göç etmiştir. El-Hâdî’nin baba tarafı, Hadramaut’un Terim 

kasabasındaki köklü ve tanınmış Bâ Alevî (Benî Alevî) kabilesindendir. Bâ 

Alevî kabilesi, Malay dünyasında ve Hindistan coğrafyasında İslâm dininin 

yayılmasında önemli katkılar yapmıştır. Ayrıca, Bâ Alevî kabilesinin fertleri 

Malay dünyasında ticaret ile uğraşmışlardır (Alatas, I, 2005: 252). El-Hâdî, 

Bâ Alevî kabilesi yoluyla Hz. Peygamber’in soyundan gelmektedir. 

Kısacası, el-Hâdî saygın, köklü, seçkin ve kozmopolit bir aileye mensuptur4. 

                                                 
4 El-Hâdî’nin ayrıntılı şeceresi için bkz. Alatas, 2005: 3-4; Gordon, 1999: 263. 
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El-Hâdî, temel eğitimini aile içinde almıştır. 1874 yılında ailesi ile 

Riau’ya taşındı (Alwi el-Hâdî, 1999: 70). Riau, o dönem Sumatra Adası’nın 

en önemli kültürel, dini ve entelektüel merkeziydi (Tan, 1999: 109). El-

Hâdî’nin Riau’daki ikâmeti, onun eğitiminde, entelektüel gelişiminde, 

Müslüman ve Malay dünyalarındaki temel meseleleri anlamasında dönüm 

noktasını teşkil eder (Tan, 1999: 121). El-Hâdî’nin babası hayatta olmasına 

rağmen, saygın bir İslam âlimi ve Riau Sultanlığının veliahttı olan Raja Ali 

Kelana (ö. 1927) el-Hâdî’yi evlatlık edindi. Böylece el-Hâdî, Riau sarayında 

nitelikli bir eğitim alma fırsatı bulmuş oldu. Riau’da klasik İslâm derslerini, 

Arapçayı ve Malaycayı üvey babasından tahsil etti. (Zakariya, 2009: 206-7). 

Dahası, el-Hâdî Riau saray eliti ile Hicaz ve Kahire’yi birkaç kez ziyaret etti 

(Alwi el-Hâdî, 1999: 73). Bu kısa ziyaretleri esnasında, Müslüman dünyanın 

içinde bulunduğu zorlukları ve Kahire merkezli ıslah hareketini yakından 

tecrübe etmiş olmalıdır (Zakariya, 2009: 208). Bu ziyaretlerinin birinde, El-

Hâdî Kahire’deki reform hareketinin öncülerinden Reşîd Rızâ ile tanışmıştır 

(Alwi el-Hâdî, 1999: 74). Söz konusu bu ilişkilerden hareketle, el-Hâdî’nin 

Kahire merkezli reformcu düşüncelerin Malaya’da yayılmasına öncü 

olduğunu söylemek mümkündür. 

Riau’daki eğitimi dışında, el-Hâdî 1881 yılında Kuala Trengganu’daki 

bir pondokta din eğitimi almıştır. Fakat bu eğitimi, el-Hâdî’nin sergilediği 

eleştirel tavrından dolayı kısa sürmüştür. El-Hâdî, kısa süren pondok eğitimi 

tecrübesinden sonra, tekrar Riau’daki eğitimine kaldığı yerden devam 

etmiştir. El-Hâdî, Şeyh Tâhir ve Hacı Abbas gibi reformistlerin aksine, İslam 

dünyasının muteber eğitim merkezleri olan Hicaz ve Kahire’de eğitim 

almamıştır. El-Hâdî Malay Yarımadası’ndaki eğitim kurumlarında 

yetişmiştir. Fakat el-Hâdî, Riau’daki entelektüel muhit sayesinde Batı 

Asya’daki ıslah hareketinden haberdar olmuştur. El-Hâdî’nin Riau yılları, 

onun saygın bir reformist, sosyal kritik ve entelektüel olmasının zeminini 

hazırlamıştır.  

Riau’daki verimli geçen eğitiminin ardından el-Hâdî, 1901 yılında, 

İngiliz sömürge yönetiminin idari, kültürel ve ticaret şehri olan Singapur’a 

yerleşti. Singapur’da üvey babası Raja Ali’nin şirketinde yönetici olarak 

çalışmaya başladı (Tan, 1999: 112). Daha önce belirtildiği gibi 

Singapur’daki ikâmeti sırasında, el-Hâdî Malay toplumunun meseleleri ve 

geleceği ile ilgilenen bir grup Malay reformist ile tanıştı (Zakariya, 2009: 

208-209). Bu grup, Riau sarayının ve özellikle Raja Ali Kelana’nın maddi 
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katkılarıyla 23 Temmuz 1906 yılında el-İmâm dergisini çıkarmaya 

başladılar. El-Hâdî, Malay toplumunun sosyal, siyasi ve ekonomik 

problemleri hakkındaki makaleleriyle dergiye katkı sağladı. Fakat dergi 

ekonomik sıkıntılardan dolayı, Aralık 1908 yılında kapandı (Hamzah, 1991). 

El-İmâm dergisi, daha sonra Malay dünyasında yayımlanacak olan reformist 

dergilere model oldu. El-İmâm dergisinin kadrosunda yer alan Hacı Abbas 

Taha ve el-Hâdi gibi isimler Malay dergiciliğinin gelişiminde başat rol 

oynadılar.  

Kaum Muda, din eğitimi veren pondokların eğitim anlayışından ve 

felsefesinden memnun değildi. Pondoklardaki din eğitimi öğretmen ve kitap 

merkezliydi. Ayrıca pondoklarda sömestre usulü, sınav sistemi, diploma ve 

müfredat gibi modern eğitimin ana unsurları mevcut değildi. Pondoklar, 

sadece din eğitimi veriyordu. İngilizler tarafından kurulan okulların 

müfredatında din dersleri yoktu. Malay aileleri çocuklarını İngiliz okullarına 

göndermekten imtina ediyorlardı. En büyük problem ise pondok eğitim 

kurumlarından mezun olanların genelde, dini bürokrasi içinde iş bulabiliyor 

olmalarıydı. Malay reformistler Malay öğrencilerin her alanda söz sahibi 

olmasını istiyorlardı. Singapur’da el-Hâdî ve reformist arkadaşları Malay 

toplumundaki eğitim sorunlarını çözmek için, 4 Şubat 1908 yılında 

Singapur’da Madrasah al-İqbal al-İslamiyyah adlı modern bir medrese 

kurdular. El-Hâdî’nin üvey babası Raja Ali Kelana el-İmâm dergisinin 

çıkarılmasında olduğu gibi bu medresenin kurulmasına ve gelişmesine 

maddi destek sağladı. Medresenin müfredatı sadece dini dersleri değil, aynı 

zamanda İngilizce, coğrafya, tarih gibi modern dersleri kapsıyordu (Tan, 

1999: 114). Ayrıca, reformistler medresedeki derslikleri modern eğitim araç 

ve gereçleri ile donattılar. Pondokların aksine medresede müfredat, sömestir, 

sınav ve diploma gibi yenilikler hayata geçirilmiştir. Reformistler, öğretmen 

merkezli yerine öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını tercih ettiler. Bu 

anlamda, Madrasah al-İqbal al-İslamiyyah hem geleneksel eğitim sistemine 

hem de kolonyal eğitim kurumlarına alternatif olmayı amaçladı. Bu 

medresedeki eğitim anlayışı ve sistemi Malay Yarımadası’nda kurulan diğer 

medreselere örnek olmuştur. Fakat medrese, ekonomik sebeplerden dolayı 

1909 yılında kapanmıştır.  

Singapur’daki kısa süren reformist tecrübesinden sonra, el-Hâdî 1909 

yılında Cohor’a yerleşti. Cohor’da şeriat avukatı olarak çalıştı. Bunun 

ardından, el-Hâdî, 1914 yılında Cohor şehrini terk ederek doğum yeri olan 
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Malaka şehrine yerleşti. Malaka’da reformist arkadaşı Hacı Abu Bakar 

Bachik’in (ö. 1938) maddî desteğiyle, Madrasah al-Hadi isimli medresesini 

kurdu. Medresenin eğitim kadrosu hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. 

Büyük bir ihtimalle medrese, el-Hâdî’nin kişisel çabalarının ürünüydü. 

Medresenin ana gayesi şehirli ve tüccar Malay ailelerin öğrencilerine kaliteli 

din eğitimi sağlamaktı (Abu Bakar, 1992). Madrasah al-Hadi, Singapur’da 

kurulan Madrasah al-İqbal al-İslamiyyah’ın misyonunu devam ettirdi. 

Medresenin müfredatı hem dini hem de dünyevi dersleri kapsıyordu. 

Gelenekçi ulemanın etkisinde olan Malaka toplumu medreseye karşı 

olumsuz tavır aldı (Zakariya, 2009: 209-210). Bu tavır, medresenin ciddi 

ekonomik problemlerle karşılaşmasına neden oldu ve nihayetinde medrese, 

1916 veya 1917 yılında kapandı.  

Malaka şehrinde kısa süren ve göreceli olarak başarısız olan eğitim 

faaliyetinden sonra el-Hâdî, Boğazlar Yerleşkesi’nin kozmopolit, kültür ve 

ticaret şehri olan Penang’a yerleşti. 1916 ve 1919 yılları arasında Madrasah 

al-Masyhur’un müdürü olarak görev yaptı. El-Hâdî, 1919 yılında 

medresedeki görevinden istifa ettikten sonra, tüm enerjisini reformist 

faaliyetlere sarf etti (Zakariya, 2009: 210). El-Hâdî’nin reformist ve 

entelektüel gayretleri ile Penang reform hareketinin önemli bir merkezi 

haline geldi. El-Hâdî, 1926 yılında Penang şehrinde Jelutong Matbaası’nı 

kurdu. Daha sonra el-İhvân (Kardeşlik, 1926-1931) isimli aylık bir dergi ve 

Saudara (Kardeş, 1928-1941) isimli bir gazete yayımladı. Saudara, yerel ve 

uluslararası haberlere, özellikle Müslüman dünyadaki gelişmelere odaklanan 

bir gazeteydi (Wan Sulong, 2006). Hem Saudara hem el-İhvân İslâm birliği 

ve kardeşliği konusuna ayrı bir önem vermiştir. El-İhvân dergisinin temel 

amacı, reformist fikirleri Malay toplumunda yaymaktı. El-Hâdî, İslam tarihi, 

kadınların toplumdaki konumu ve eğitimi üzerine makalelerini el-İhvân 

dergisinde neşretti (Bakar, 1992: 109-110). El-Hâdi’nin kısa süren el-İmâm 

tecrübesinden uzun süre sonra, el-İhvân ve Saudara ile tekrar reformist 

yayın çıkarmaya devam ettir. Bu yayınlar sayesinde, Malay dergiciliğinin ve 

gazeteciliğinin gelişimine önemli katkılar sağladı. 

Kaum Muda’nın diğer şahsiyetleri gibi el-Hâdî de Malay toplumunun 

dini düşüncesinde reformun gerekliliğine inanıyordu. El-Hâdî, Malay 

toplumundaki sosyal ve dini problemlerinin İslâm’ın özüne dönmekle 

çözüleceğini düşünüyordu: “Dini konularda sadece, Kur’ân-ı Kerîm’e ve Hz. 

Peygamberin sahih hadislerine inanmalıyız... Bu yüzden, Kur’ân-ı Kerîm ve 
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Hz. Peygamber tarafından bildirilen her şeyi ifade ve izah etmek ulemanın 

amacı ve görevidir.” (1929a: 201). Ayrıca, el-Hâdî herhangi bir meselenin 

çözümünde, İslam ve Avrupa tarihinden konuyla ilgili örneklere de 

başvurmaktadır. El-Hâdî’nin sosyal ve dini problemlere yaklaşımında, akıl 

ve içtihad oldukça önemli unsurlardı. El-Hâdî, dini öğretileri ve ritüelleri 

anlamada, aklın önemine ve değerine dikkat çekiyordu (Zakariya, 2009: 212-

213). El-Hâdî’nin İslam dinine yaklaşımı rasyonel ve ferdiyetçidir (Maaruf, 

2014: 76). El-Hâdî (1930b), gelenekçi din âlimlerinin ‘dogmatik’ ve 

‘taklitçi’ din anlayışlarından dolayı Malayların geri kaldığını düşünüyordu 

(219-225). El-Hâdî (1930c), Kaum Tua’nın kendi menfaatleri için İslâm 

dinini ‘tahrif ettiğini’ ve ‘yanlış yorumladığını’, birçok hurafe ve ‘yanlış’ 

inançların Malay toplumunda kökleşmesine ve yaygınlaşmasına neden 

olduklarını iddia etti (217).  

El-Hâdî, Malay toplumunda yaygın olan kenduri yani, ölen kişi için 

verilen yemek ve telkîn gibi dinî ritüelleri bid’at olarak değerlendirdi. El-

Hâdî dini gerekçelerin yanı sıra, kenduri ve telkîn gibi ritüellerde geleneksel 

ulemanın ve pondok öğrencilerinin etkili olmasını da eleştiriyordu. El-

Hâdî’ye (1928a) göre “Onlar [pondok öğrencileri ve öğretmenleri] ölmüşler 

için dua etmeye ya da Peygamberin doğumu [Mevlid-i Nebî] onuruna 

verilen ziyafetlere katılmak için ya da onların varlığının gerekli olduğu diğer 

kutlamalara ve törenlere çağrılırlar… Ölmüşler için yapılan dualar… Özel 

bir sadaka alan pondok talebeleri ve öğrencileri tarafından yapılmadıkça 

tam sayılmıyordu…” (El-Hâdî, 1928a: 231). El-Hâdî’nin geleneksel 

ulemanın Malay toplumundaki otoritesinden ve dini ritüellerden elde 

ettikleri maddi kazançtan memnun olmadığını söyleyebiliriz. Geleneksel 

ulemanın dini anlayışı ve nüfuzunun yanı sıra, el-Hâdî Malay 

Yarımadası’ndaki tarikatların sülûk ve râbıta gibi uygulamalarını tenkit etti. 

Malay Yarımadası’ndaki tarikatlar, reform hareketine karşı ciddî muhalif 

tavır aldılar. Malaya’daki tarikatlar ortodoks İslam geleneğini ve İslam’ın 

eskatolojik eğilimini muhafaza ettiler. Reformistlerin din anlayışı, 

tarikatların din anlayışının karşıtıydı. Ayrıca, reformistler kendi reform 

hareketlerinin başarıya ulaşmasında hem geleneksel ulemayı hem de 

tarikatları ciddî engel olarak telâkki ediyorlardı. Bu yüzden, tarikatların 

otoritelerine ve din anlayışlarına muhalif idiler (Alatas, I, 2005: 257).  

El-Hâdî, geleneksel ulemanın bilgiye yaklaşımını da eleştirdi. O, 

geleneksel ulemanın bilgide hiyerarşiye ve otoriteye inandıklarına vurgu 
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yapar: “Kaum Tua... Âlimler tarafından sözlü olarak veya kitaplarında ifade 

edilen her şeyin doğru olduğunu ve inanılması gerektiğini söylüyor.” (1929a: 

201). Kaum Tua’nın kendi fikirlerini, “Allah ve Peygamberin sözleriyle” 

eşdeğer tutarak kutsadıklarını düşünüyordu (El-Hâdî, 1929b: 200). Ayrıca, 

el-Hâdî’ye göre geleneksel ulema sadece, fıkıh gibi dini ilimlere 

odaklanıyordu. Malay toplumunun geri kalmışlıktan kurtulmasının yolunun 

tüm ilimlere eşit derecede değer ve önem vermekle mümkün olduğunu 

savunuyordu. Avrupalıların, dünyanın hemen hemen her yerinde hâkim 

olmalarının bilgi ile mümkün olduğunu ileri sürdü (1930c: 213-18). 

Kısacası, el-Hâdî geleneksel ulemanın din ve ilim anlayışı ile Malayların 

arzu ettikleri ilerlemeye ulaşamayacaklarını düşünüyordu. Bu yüzden, 

geleneksel ulemaya alternatif olarak rasyonel ve ferdiyetçi bir din anlayışını 

savundu. Ayrıca, geleneksel ulemanın ilim anlayışı yerine hem dini hem 

dünyevi ilimlere önem veren bir ilim anlayışının gerekli olduğunu 

düşünüyordu. Bu din ve ilim anlayışını dergiler, gazeteler ve romanlar 

yoluyla Malay toplumunda yaymaya çalıştı.  

El-Hâdî, Malay toplumundaki kadınların rolü, konumu ve eğitimi 

üzerine kitaplar ve makaleler kaleme almıştır. Literatürde, el-Hâdî, Malay 

toplumunda kadınların özgürleşmesini destekleyen ilk kişi olarak kabul 

edilir (Zakariya, 2009: 214; Alatas, 2005: 9). El-Hâdî, Müslüman kadınların 

sorunlarına liberal önerilerde bulunan meşhur Mısırlı romancı Kasım 

Emin’den etkilenmiştir. El-Hâdî, kadınların erkeklerden daha aşağı seviyede 

olduğu algısını kabul etmemiştir. Bu iddianın İslam’ın özü ile uyuşmadığını, 

Müslüman toplumlarda kadının önemli bir statüde olduğuna dair teolojik ve 

tarihî kanıtlar ortaya koymuştur. Özellikle, kadınlar ile ilgili olan Kur’ân-ı 

Kerîm’deki ilgili surelere ve Peygamberin hadislerine referanslar vermiştir. 

Ayrıca, İslam ve Avrupa tarihinden güçlü ve etkili kadın figürlerini Malay 

toplumu için örnek ve model göstermiştir. Kadın ve erkeğin hem aklen hem 

de bedenen eşit olduğunu belirtmiştir (Zakariya, 2009: 214-215). Bu 

anlamda, Malay toplumunda kadının geleneksel konumunun değişmesine 

önemli katkılar yapmıştır. Diğer taraftan, el-Hâdî 1926 yılında yayımlanan 

Hikayat Faridah Hanum romanın eğitimli, özgür, dindar, ahlâklı ve güzel 

karakteri Faridah Hanum ile ideal kadın portresi yaratmıştır. El-Hâdi, Malay 

kadınları için herhangi bir eğitim kurumu kuramamıştır. Hikayat Faridah 

Hanum romanında kadınlar için eğitim merkezleri kurmanın faydalarından 

bahsetmiştir. Romanının ana karakteri Feride, babasından kalan miras ile 

kadınlar için bir okul kurmak istemiştir (Hooker, 1994: 104). Bu anlamda el-
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Hâdî, Hikayat Faridah Hanum romanıyla, kadınlar için eğitim kurumu 

kurma arzusunu hayali olarak gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Özetle, el-

Hâdî Malay toplumunda kadınların rolü, eğitimi ve konumunu iyileştirmek 

ve kuvvetlendirmek için önemli gayretlerde bulunmuştur.  

Üretken bir yazar ve çalışkan bir mütercim olan el-Hâdî, Singapur’daki 

ikâmeti sırasında İslam tarihi ve eğitim ile ilgili iki eseri Arap dilinden 

Malay diline tercüme etmiştir. Penang şehrinde kendi matbaasında popüler 

ve ekonomik getirisi olacak eserleri tercüme etmiş ve yayımlamıştır. El-

Hâdî, Cetra Rokambul (Rokambul’un Hikâyeleri) isimli Fransız dedektif 

roman serisinin tercümesini kendi yayınevinde basmıştır. Muhammed 

Abduh’un Tefsîru cüz’i ‘Amme ve Tefsîrü’l-Fâtiḥa eserlerini Malaycaya 

tercüme ederek, Malay Yarımadası’ndaki reform hareketine ve Malay 

toplumunun dini düşüncesinin gelişimine ciddi katkılar sağlamıştır. El-Hâdî 

Hikayat Faridah Hanum, Kitab Alam Perempuan (Kadınların Dünyası, 

1930) ve Kitab Agama Islam dan Akal (İslam ve Akıl, 1931) isimli eserleri 

telif etmiştir. El-Hâdî’nin bu eserleri Mısır edebiyatından etkilenmiş ve 

esinlenmiştir (Roff, 1962: 179). El-Hâdî, Hikayat Faridah Hanum eseriyle 

reformist fikirlerini daha geniş kitlelere yaymayı başarmıştır. Bir anlamda, 

reformist fikirlerin toplumda yaygınlaşmasında kurmaca metnin gücünü ve 

etkisini kullanmıştır. Malay edebiyatı literatüründe, Hikayat Faridah 

romanının başarısından dolayı el-Hâdî, “Malay Romanının Babası” olarak 

kabul edilmektedir. Kitab Agama Islam dan Akal eserinde Muhammed 

Abduh’un, el-Hâdî’nin düşünce dünyası üzerindeki etkisi apaçık görülebilir. 

El-Hâdî, bu eserinde İslam dininin akılcı bir din olduğunu; İslâm dininin 

zorunlu ibadetlerinin akıl temelinde olduğunu ifade eder. El-Hâdî İslam 

tarihinden aşk ve dedektif romanlarına kadar geniş bir yelpazede eserler 

üreten ve tercüme eden bir reformisttir (El-Hâdî’nin eserlerinin listesi ve 

eserlerin tanıtımı için bkz. Ek-1).  

Kaum Muda’nın en etkin ve saygın şah4siyeti el-Hâdî, 20 Şubat 1934 

tarihinde Penang şehrinde vefat etti. Hiç şüphesiz, el-Hâdî’nin ölümü Kaum 

Muda hareketinin geleceği için ciddi bir kayıp olmuştur. Ünlü Malay 

düşünür Za’ba, yakın arkadaşı el-Hâdî’nin vefatı üzerine şu anlamlı ve 

samimi cümleleri yazdı: ‘…Bütün hayatını ve çabasını İslâm’ın 

savunmasına adayan gözü pek ve yorulmaz bir kahramanı… Emektar bir 

gazeteci ve velut bir yazarı kaybettik” (Bakar, 1992: 114). 
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El-Hâdî’nin Yazılarında İngiliz Sömürgeciliği Olgusu 

El-Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetimi ile ilgili düşüncelerini reformist 

dergilerde yazmış olduğu günlük yazılardan anlayabiliriz. Zira el-Hâdî, 

Malaya’daki İngiliz sömürgeciliğinin mahiyetini, etkisini ve özelliklerini ele 

alan telif bir eser yazmamıştır. Ayrıca, reformist dergilerde İngiliz 

sömürgeciliği ile ilgili günlük yazılarını da kitap halinde derlememiştir. El- 

Hâdî günlük yazılarında Malay toplumundaki dini, sosyal ve ekonomik 

problemleri tartışırken, İngiliz sömürge yönetimi ile ilgili fikirlerini de 

belirtmiştir. Bu anlamda, el-Hâdî’nin İngilizler hakkındaki tespitleri ayrıntılı, 

bütüncül ve sistematik olmaktan ziyade parçalar halinde ve dağınıktır. El-

Hâdî’nin parçalı ve sistematik olmayan yazıları, ayrıntılı ve derinlemesine 

okunarak, el-Hâdî’nin Malay Yarımadası’nda İngiliz sömürge yönetimine 

bakışı ve yaklaşımı incelenecektir.  

El-Hâdî’nin konuyla ilgili yazmış olduğu yazıları iki ana gruba ayrıldı. 

El-Hâdî’nin, 1906-1908 yılında el-İmâm dergisinde yazmış olduğu yazılar 

ilk grubu, 1926 yılından sonraki yazıları da ikinci grubu teşkil eder. İlk 

grubun yazıları, Batı dünyasının Müslüman dünyanın birçok bölümünde 

hâkimiyet kurduğu, fakat Müslüman dünyanın bu tahakküme karşı direnç 

göstermeye gayret ettiği bir ortamda kaleme alınmıştır. XX. yüzyılın ilk 

yıllarında Hollandalılar Sumatra Adası’ndaki Açe ve Jambi Sultanlıkları’nı 

tamamen kontrol ederken, el-Hâdî’nin yetiştiği muhit olan Riau Sultanlığı 

ise sömürgeci karşıtı çabalarını devam ettiriyordu. Daha önce de belirtildiği 

üzere, Riau Sultanlığı’nın veliahttı Raja Ali Kelana, el-Hâdî’ye ve onun 

reformist arkadaşlarının reformist faaliyetlerine maddi destek sağladı. Diğer 

taraftan, el-İmâm dergisi yayın hayatına başladığı zaman, İngilizler 

Kelantan, Terengganu, Kedah ve Perlis’i hâkimiyet altına almak istiyordu. 

1909 yılında İngilizler ve Taylar arasında imzalanan Bangkok 

Anlaşması’ndan sonra İngilizler bu eyaletleri kontrol altına aldı ve bu 

eyaletleri içine alan ‘Federal Olmayan Malay Eyaletler’ isimli idari bir yapı 

kurdular. 1914 yılında Cohor Sultanlığı, Federal Olmayan Malay Eyaletleri 

dâhil edilen, son geleneksel Malay Sultanlığı oldu. Böylece, “XX. yüzyılın 

ikinci on yılında İngiltere Malay Yarımadası’nın tamamında idari bir 

şemsiye dikti.” (Tregonning, 1964: 172-173). El-Hâdî’nin, 1906 ve 1908 

yıllarında kaleme aldığı yazıları hem Müslüman dünyasının hem de Malay 

dünyasının sömürge yönetimi ile olan ilişkilerinden ve mücadelelerinden 

etkilenmiştir.  
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İkinci grup ise el-Hâdî’nin 1926 yılından sonra Penang şehrinde kaleme 

aldığı yazılarından müteşekkildir. Bu yazılar kaleme alınmadan önce, 1913 

yılında Riau Sultanlığı, Hollandalılar tarafından ele geçirilmişti. El-Hâdî’nin 

en büyük destekçisi olan üvey babası Raja Ali Kelana, Singapur’daki 

reformist faaliyetlerinden sonra, el-Hâdî’nin reformist faaliyetlerini 

destekleyememiştir. Ayrıca, Raja Ali Kelana 1927 yılında vefat etti. Ayrıca 

el-Hâdî’nin “vahşi bir kaplana yem olmaktan” devletini kurtaran Johor 

Sultanı Abu Bakar’ın (1862-1895) iktidarından sonra, 1914 yılında, Cohor 

Sultanlığı ‘Federal Olmayan Malay Eyaletler’in bir parçası olmuştu (El-

Hâdî, 1927: 177). Bu iki olay el-Hâdî’nin geleneksel Malay Sultanlıkları’na 

ciddi muhalif olmasını etkilemiş ve İngiliz sömürge yönetimine daha ılımlı 

bir tavır almasına neden olmuş olabilir. En önemlisi, 1926 yılında sonran 

Kaum Tua ve Kaum Muda arasındaki mücadele daha da kızışmıştır. 1926 

yılında gelenekçi ulemanın etkin olduğu Kelantan şehrinde, el-Hâdî’nin 

reformist dergisinin okunması yasaklanmıştır. Bu durum, el-Hâdî’nin Malay 

feodalizmine ve gelenekçi ulemaya karşı daha muhalif ve sert bir tutum 

alması ile sonuçlanmıştır. Hem Malay sultanlarını hem de gelenekçi ulemayı 

Malay toplumunun refahı ve geleceğinden ziyade kendi menfaatlerini 

düşünmekle suçlamıştır (el-Hâdî, 1928b: 195). Kısacası, geleneksel Malay 

Sultanlıkları’nın İngiliz sömürge yönetimine el-Hâdî’nin umduğu direnci ve 

tepkiyi gösterememesi ve Kaum Tua’nın Kaum Muda aleyhine faaliyetleri 

el-Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetimine bakışını etkileyen faktörler 

arasındadır. 

El-Hâdî’nin, 1926 yılına kadar olan reformist faaliyetlerindeki zorluklar 

ve çıkmazlar, el-Hâdî’nin fikirlerinin değişmesinde neden olmuştur. 

Örneğin, 1926 yılından önce, el-Hâdî Singapur, Malaka ve Penang 

şehirlerinde modern medreselerin kurulmasına doğrudan katkı sağladı. Fakat 

bu medreseler kısa ömürlü oldu ve toplumdan yeterli maddi ve manevi 

destek göremedi. Söz konusu bu verimsiz medrese tecrübesinden sonra, el-

Hâdî 1930 yılında Malaya’da bir Anglo-Malay okulunun gerekliğini belirten 

yazı kaleme aldı. El-Hâdî’nin, Anglo-Malay okulu tasarısında eğitim dili 

Malayca ve İngilizceydi (El-Hâdî, 1930d: 206-208). Okulun müfredatı, hem 

İngiliz sömürge yönetimi tarafından okutulan dersleri hem de din derslerini 

kapsıyordu. El-Hâdî, Malayların sömürge yönetimi okullarından uzak 

kalmalarından memnun değildi. Bu noktada, söz konusu bu okul 

müfredatıyla Malayların, Çinliler ve Hintliler gibi kaliteli eğitim alacaklarını 

arzuluyordu. Onun kurduğu medreseler, hem geleneksel hem sömürge 
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eğitimine alternatif olurken, Anglo-Malay okulu ile birlikte, doğrudan İngiliz 

eğitim sistemini kabul ettiğini görüyoruz. Dahası bu okul tasarısı ile kırsalda 

yaşayan ve tarım ile ilgilenen Malay toplumunun Çinli ve Hintli göçmenler 

gibi sömürge kapitalizminin çarkının bir dişlisi olmasını istiyordu. Bu 

anlamda, el-Hâdî İngiliz sömürge düzeninin devam etmesine imkân 

veriyordu. Özetle, el-Hâdî’nin 1906 ve 1926 yılında sürdüğü reformist 

faaliyetlerinin göreceli olarak verimli olamaması ve kısa ömürlü olması, 

1926 yılından sonra el-Hâdî’nin düşüncelerinde bazı değişmelere zemin 

hazırladığını söyleyebiliriz. 

El-Hâdî, sömürge kapitalizmi yapısı içinde doğdu, büyüdü ve reformist 

faaliyetlerde bulundu. Hem ilk gruptaki hem de ikinci gruptaki yazılar 

sömürge kapitalizminin etkin olduğu ortamda kaleme alınmıştır. Sömürge 

kapitalizmi kavramı, “yabancı bir gücün, sermayenin kontrolüne ve 

erişimine egemen olduğu sosyal düzeni ifade eder.” (Maaruf, 2014: xix). 

Sömürge kapitalizminin hâkim olduğu ülkelerin yönetimi ve ekonomisi 

yabancı devletlerin kontrolündedir. Yabancı devlet, ülkenin yerel halkının 

menfaatinden ziyade, kendi menfaatlerini düşünür. Sömürgeci devlet yerel 

ekonomik yaşam tarzına ve değerlerine karşı önyargılıdır. Yerel halk eğitim 

ve bilimsel faaliyetlerden uzak tutulur. İşçilerin maddî durumları kötüdür. 

Sömürge kapitalizmin olumsuz ekonomik tablosunu değiştirecek olan ticaret 

birliklerine ve loncalara rastlanmaz. Sermayenin kahir ekseriyeti, küçük bir 

azınlık tarafından kontrol edilir (Alatas, 1977: 2; Maaruf, 2014: xix). El-

Hâdî’nin yaşadığı dönemde, sömürge kapitalizmi düzeni hâkim idi. İngilizler 

kendi çıkarları için bu düzeni devam ettirirken, Malay Sultanlıkları’ndaki 

feodal değerlerini korumaya tercih etmişlerdir. Malay sultanlıkları kendi 

gelecekleri için İngilizler ile siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerde 

bulunmuşlardır. Bu durum, İngiliz sömürge yönetimi altında yaşayan 

düşünürlerin geleneksel devlet kurumlarının varlık sebeplerini ve 

fonksiyonlarını sorgulamaya, eleştirmeye ve alternatif bir siyasi ve 

ekonomik yapının olasılıkları üzerine düşünmeye zorladı (Alatas, I, 2005: 

255). Bu alternatif önerilerde, Batı düşüncesinin etkisi rahatlıkla görülebilir. 

Seyyid Hussein Alatas’ın (2000) belirttiği gibi “emperyalizmin siyasi ve 

ekonomik yapısı sömürülen insanların düşünce tarzında paralel yapılar 

üretti.” (24). El-Hâdî gibi düşünürler, kapitalizmin bazı değerleri ile İslam 

dinini uzlaştırmak için gayret sarf ettiler (Maaruf: 2014: 75). Fakat bu el-

Hâdî’nin tamamen İngiliz sömürge yönetimini ve değerlerini kabul ettiği 

anlamına gelmez. İlerleyen sayfalarda ayrıntılı olarak görüleceği gibi el-

Hâdî, sömürge kapitalizmini hem desteklemiş hem de eleştirmiştir.  
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El-Hâdî, el-İmâm dergisinde yayımladığı iki makalesinde, Malay 

dünyasında ve Malay Yarımadası’ndaki sömürge yönetimleri ile ilgili 

düşüncelerini belirtmiştir. El-Hâdî, 19 Eylül 1906 yılında el-İmâm 

dergisinde yayımlanan, “Hakikate Benzeyen Rüyalar (Angan-Angan 

Berbetulan dengan Hakikat)” başlıklı makalesinde, Malay dünyasının 

yabancıların hâkimiyetinde olmasından dolayı oldukça müteessirdir. El-Hâdî 

Sumatra, Cava ve Filipinler’in yerel halkını “tembel”, “bilgisiz” ve 

“geçimsiz” olmalarından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtir. Malay 

dünyasındaki yerel halkın ve liderlerinin kendilerini idare edememesinin, 

Avrupalıların onlar için düzen ve barış ortamı tesis etmeleriyle 

sonuçlandığını iddia etti. Ayrıca, el-Hâdî Malay dünyasındaki kötü ve 

istenmeyen durumun son bulması için Allah’a dua etmektedir: “Sadece 

Allah, bizi [Malayları] Amerika ve Avustralya yerlilerinin düşmüş olduğu 

kötü kaderden kurtarabilir, Âmin.” (Tan, 1999: 138).  

El-Hâdî’nin bu makalesinde Malay toplumunu yerme, kınama ve 

suçlama hâli açıkça görülebilir. Malay dünyasında ve Malay 

Yarımadası’ndaki sömürge yönetimlerinin varlığını Malay toplumundaki 

bilgisizliğin ve tembelliğin neden olduğunu düşünüyordu. El-Hâdî’nin, 

Malay toplumunu “tembel ve bilgisiz” olarak tenkit etmesi, İngiliz 

yazarlarının Malay toplumu hakkındaki söylemlerini benimsediğini gösterir. 

Zira Malay toplumunun tarihi, kültürü ve toplumu hakkında kaleme alınan 

sömürge dönemi eserlerinin kahir ekseriyetinde, Malaylar ‘tembel’ olarak 

nitelendirilmiştir. Sömürgeci yazarlar, hem kendi sömürge yönetimlerini 

yani kolonyal kapitalizmi devam ettirmek hem de kendi sömürge 

yönetimlerini meşrulaştırmak ve gerekçelendirmek için ‘tembel” Malay 

mitini inşa ettiler (Alatas, 1977). Bu sömürgeci söylem, doğrudan sömürge 

kapitalizmini tecrübe eden el-Hâdî gibi isimler vasıtasıyla Malay 

toplumunda daha fazla yaygınlaştığını söyleyebiliriz. Ayrıca, Malayların 

sömürge kapitalizmine muhalif tavırları da el-Hâdî gibi reformistlerin Malay 

toplumunu kınama, suçlama ve eleştirme hâli ile sonuçlandı (Maaruf, 2014: 

74-75). El-Hâdî, bu yazısında doğrudan İngiliz sömürgeciliğinin Malay 

toplumu üzerindeki olumsuz etkilerinden ziyade, Malayların hatasından 

dolayı İngilizlerin ve Avrupalıların Malay dünyasında müstemlekeler 

kurduğunu belirtiyor. El-Hâdî’nin yazılarının çoğunda, kendini ve Malay 

toplumu suçlama hâli barizdir. El-Hâdî’nin makalesindeki duası ise Malay 

toplumundan ve liderlerinden biraz umutsuz olduğunu gösterir. Fakat bu 

umutsuzluk hâli, mutlak değildir. Zira hayatı boyunca Malay toplumunun 
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siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu düzeltmek için tüm enerjisini sarf 

etmiştir.  

El-Hâdî’nin el-İmâm dergisinde yayımlanan, “Vatan Evlatlarının 

Yükselme Arzusu (Menuntut Ketinggian akan Anak-anak Negeri)” adlı 

makalesi, hem el-Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetimine bakışı hem de Malay 

Yarımadası’nda İngilizler tarafından getirilen Çinli göçmenlere bakışını 

anlamak için oldukça önemlidir. El-Hâdî’nin makalesi, bu çalışmanın 

girişinde yapılan ilk alıntı ile başlar. El-Hâdî’nin, Avrupalılar ve İngiliz 

sömürge yönetimi hakkındaki sözlerini daha ayrıntılı analiz etmek için bu 

alıntıyı tekrar hatırla(t)makta fayda var: “Hayat mücadelesini kazandıracak 

silahlarıyla, kâr etmenin yöntem ve araçlarının bilgisi ile donanmış olan 

Avrupalılar, kuzey rüzgârından Doğu ülkelerimize geldiler… ve burada 

[Malaya’da] bizim hepimize ne oldu? Bütün hepimiz suskunuz. Ondan sonra 

onlara [İngilizlere] itibarımızı, malımızı ve millî gururumuzu teslim ettik! Bir 

bekçi köpeği ya da bir yük hayvanı gibi onların köleleri ve hizmetkârı 

olduk… Bizlerin yani, Doğu’nun insanlarının kusurlu olarak yaratıldığına 

canıyürekten inandık…” (El-Hâdî, 1907: 181). El-Hâdî’nin hayat mücadelesi 

vurgusu oldukça önemlidir. El-Hâdî’nin “en iyi” ve “en güçlü” ırkın hayatta 

kalmasını öngören, Sosyal Darwinizm’den etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu 

etkilenme ile İngilizlerin Malaylardan üstün olduğunu kabul etmiştir. El-

Hâdî, Malay toplumunun hayat mücadelesinde, Avrupalılar ya da diğer 

milletler gibi elde ettikleri bilgi ve gücü hayat mücadelesinde üstün gelmek 

için kullanmalarını tavsiye ediyordu. Aşağıda analiz edileceği üzere, 1930 

yılında yazdığı bir makalesinde Malayların hayat mücadelesini nasıl 

kazanacaklarına dair bir dizi önerilerde bulunmuştur.  

Alıntının ilk cümlesinden anlaşılacağı gibi, el-Hâdî Avrupalıların 

askeri, ekonomik ve entelektüel üstünlükleri sayesinde Malay 

Yarımadası’nda sömürge yönetimleri kurduklarını ifade ediyor. Malay 

toplumunun ise bu sömürge yönetimleri karşısında suskun kalmasını 

eleştirmektedir. Zira Malayların kendilerinin kusurlu olarak yaratıldıklarına 

inandığını söylüyor. Bu söylem hiç şüphesiz, Batılı oryantalistlerin 

iddiasıdır. Batı dünyasının Müslüman dünya üzerindeki hâkimiyetini tecrübe 

eden bazı Müslüman aydınlar bu söylemi kabullenmişlerdir. El-Hâdî, “Milli 

gurur ve zaferle taçlanmış, ilim bahşedilmiş Doğulu bir kavim olan Japonlar 

bize gelene kadar, biz bu inanca [Doğu toplumlarının kusurlu 

yaratıldıklarına] sımsıkı sarıldık.” (1907: 181). El-Hâdî’nin, Japonlardan 

bahsetmesi üzerine biraz düşünmek gerekir. Zira Müslüman dünyanın birçok 
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ülkesi kendi geleneklerine devam ettirerek modernleşen Japonlara saygı 

duymuşlardır. Hayli muhtemeldir ki el-Hâdî de bu yüzden, Japonlara hürmet 

etmektedir. Ayrıca, el-Hâdî Malayların İngiliz yönetimi altında onur, şeref 

ve haysiyetlerini kaybettiklerini düşünüyordu. Dahası, 1906 yılındaki 

makalesinde, Malay toplumunu “bilgisiz” olduğunu iddia ediyordu. El-Hâdî, 

Malay toplumunda olmayan bazı özelliklerin yani, ilim sevgisinin ve milli 

gururun Japonlarda olduğundan bahsediyordu. El-Hâdî’nin millî gururu ve 

bilginin toplumlar arasındaki hayat mücadelesinin kazanılmasında başat 

faktörler olarak gördüğünü daha önce belirttik. Daha sonra yayımlayacağı 

makalelerde, şan ve milli gurur kavramlarına ayrı bir önem verecektir. 

Hatırlanacağı gibi el-Hâdî bu makalesini, 1905 yılındaki Japon-Rus 

Savaşı’ndan sonra kaleme aldı. Japonların bu savaşta üstün gelmesi, 

Müslüman ülkelerde Doğu toplumlarının Batı dünyası karşısında galip 

gelebileceğini tekrar hatırlatmıştır. Bir anlamda, el-Hâdî Japon toplumunu 

Malay toplumuna örnek göstermektedir.  

El-Hâdî, “Hakikate Benzeyen Rüyalar” (1906) isimli makalesindeki 

gibi, “Vatan Evlatlarının Yükselme Arzusu” makalesinde, Malay 

toplumunun sessizliğini ve kayıtsızlığını tenkit eder: “Kendimizi suçladık 

mı? Hayır, suçlamadık. Çünkü bunu yapacak cesaretimiz yoktu. Ayağa 

kalkmayı düşündük mü? Hayır, çünkü bunu yapacak irademiz yoktu. Bu 

yüzden, biz de gözlerimizi kapamak, başımızı eğmek ve ‘bu [Malay 

toplumlarındaki problemler ve Malay Yarımadası’ndaki sömürge yönetimi] 

Allah’ın bizim hakkımızdaki vasiyetidir, bunu durduramayız ve 

değiştiremeyiz” diyerek Allah’ı suçlamak zorunda kaldık.” El-Hâdî, bu 

kaderci anlayışa karşı çıkmıştır: “Bu, yalanların en berbatı, yalanların en 

kötü şekli ve yanılsamaların en aldatıcısıdır.” (1907: 181). Malay 

toplumundaki bu ‘kaderci’ anlayıştan Malay toplumunun liderlerini ve 

yöneticilerini sorumlu tutar: “Ah Allah’ım, biz penghululara [köy muhtarı] 

ve geleneksel liderlerimize sadık kaldık ve onlar bizim yanlış yola 

sapmamıza neden oldular. Onlar bütün felâketlerin ve acıların kaynağıdır. 

Onlar, bilgisizlerin kralları ve mirasyedileridirler. Onlar, bütün ıstırapların 

ve talihsizliklerin menşeidir.” (1907: 181-182).  

El-Hâdî, Malay toplumundaki sorunlardan dolayı umutsuz değildir. 

Malay toplumuna daha çok çalışmaları ve gayret etmeleri gerektiğini belirtir. 

El-Hâdî, Malaya’ya göçmen olarak gelen Çinlileri Malay toplumuna örnek 

olarak gösterir: 
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 “Onlar [Çinliler], açlıktan kendilerini kurtarmak için 

ülkemize geldiler, fakat birkaç yıl içinde onlara ne oldu? 

Onlar dükkân sahibi, arazi sahibi ve milyoner oldular. 

Çünkü onlar ülkemizde yabancı oldukları için asla 

azalmayan bir ruh ve kararlılıkla çalıştılar… Onların 

liderleri ve zenginleri, kendi halkların refahı için bir 

araya gelerek örgütler kurdular ve kendi çocukların 

eğitimi için Malaya’nın her köşesinde okullar inşa 

ettiler… Malayların iyi örnekleri takip etme vakti 

gelmedi mi? Eğer dinimizin emirlerine göre hareket 

etmekte, Japonları ve Avrupalıları örnek almakta 

başarısız olduysak, Çinlilerin bize gösterdiği örneğe göre 

hareket etmeyecek kadar kayıtsız olabilir miyiz?” (1907: 

182-183). 

 Her ne kadar el-Hâdî’nin Çinliler arasındaki birlik ve kardeşlik 

duygusunu ve eğitime değer vermelerini övmüş olsa da bir yandan da 

Çinlilerin Malay Yarımadası’ndaki ekonomik faaliyetlerinin Malay 

toplumunun aleyhine olduğunun farkındadır. El-Hâdî, makalesinde 

Çinlilerin Malay kırsalındaki yerel ekonomiye ele geçirdiklerini, Malayların 

tüm temel ihtiyaçlarını Çinlilerden satın aldıklarını belirtir. El-Hâdî’nin, 

Malay Yarımadası’na İngilizler tarafından getirilen Çinlilerin ekonomik 

üstünlüklerinden bahsederek, Malay toplumunu sömürge kapitalizmine 

uyum sağlamaları için teşvik ettiğini söyleyebiliriz. 

El-Hâdî, makalesinde şu mühim soruyu sorar: “Bu kendi ülkemizde, 

sevgili Anavatanımızda geleceğimiz nasıl olacak?” (1907: 183). El-Hâdî, 

Malay toplumunun geleceğini kurtarmak için toplumdaki problemlerin 

çözülmesi gerektiğine inanıyordu. El-Hâdî’ye göre, Malay toplumundaki 

temel meseleler şunlardır: a) Tembellik ve isteksizlik; b) Bilime gerekli olan 

önemin ve değerin verilmemesi; c) Bir konuyu ayrıntılı anlamak yerine 

yüzeysel anlamak; d) Önemsiz konulara odaklanmak ve e) Taklitçilik (1907: 

184). El-Hâdî, İslâm’ın çok çalışmayı ve dürüst bir yaşam sürmeyi insanlara 

emrettiğini Malay toplumuna hatırlatmıştır (1907: 184). El-Hâdî makalesinin 

sonunda, Malay toplumundaki rahatsızlıkları tedavi etme çağrısında bulunur. 

Bu çağrısının, “Kur’ân-ı Kerîm’in ayetlerini muska olarak satan ve tespih 

taneleri sayanlar” yani, Kaum Tua ve tarikatlar tarafından eleştireceğini 

ifade eder. El-Hâdî kendisinin, “Kur’ân-ı Kerîm’in çağrısı” ile Malay 

toplumuna seslendiğini belirtir (1907: 185).  
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Kısaca, el-Hâdî’nin el-İmâm dergisinde yayımladığı, “Hakikate 

Benzeyen Rüyalar” ve “Vatan Evlatlarının Yükselme Arzusu” makalelerinde 

yani, ilk grubu oluşturan eserlerde şu söylemlere rastlanır: a) Malay 

Yarımadası’ndaki İngiliz sömürge yönetiminden dolayı kendini ve Malay 

toplumunu suçlama ve eleştirme hâli; b) Sömürge yazarı tarafından icat 

edilen, ‘tembel’ Malay mitini kabul etme; c) İngilizlerin siyasi, askeri ve 

entelektüel üstünlüklerini tanıma ve d) Malay toplumundaki problemlerin 

nedeni olarak geleneksel Malay yöneticilerini ve gelenekçi ulemayı görmesi. 

Özellikle, “Vatan Evlatlarının Yükselme Arzusu” isimli makalesinde üstü 

kapalı bir şekilde, Malay toplumunu sömürge yönetimine karşı tavır almaya 

davet ediyor. Birkaç can alıcı ve etkileyici sorularla, Malay toplumunun 

kendisi ve ülkesi hakkındaki durum hakkında düşünmeye ve harekete 

geçmeye zorladığını söyleyebiliriz. İngiliz sömürge yönetimini alenen 

eleştirmekten ziyade, imalı şekilde eleştiriyor. Aynı zamanda, Malay 

toplumunun da sömürge kapitalizmine eklemlenmeleri gerektiğini 

düşünüyordu. Bu bağlamda, el-Hâdî’nin Çinlilere bakışı önemlidir. 

Çinlilerin Malaya’da göçmen olarak gelmelerine rağmen çalışkanlıkları ve 

kendi aralarında birlik ruhuyla ciddî ekonomik ve sosyal ilerlemeler 

kaydettiklerini belirtir. El-Hâdî, Çinlilerin yanı sıra Japonları ve Avrupalıları 

Malay toplumuna örnek göstermiştir. Malay toplumunun bu iyi modelleri 

tatbik etmezlerse hayat mücadelesinde mağlup olacaklarını ifade etmiştir. 

El-Hâdî’nin, 16 Ekim 1926 tarihinde el-İhvân dergisinde yayımlanan 

Hakiki Haykırış isimli makalesi ikinci grubun ilk eseridir. Makalesine, 

Malay toplumunu eleştiren ve uyaran şu etkileyici cümlelerle başlar: “Ah 

kardeşlerim, dağları sarsan fırtınaların ve gök gürültülerinin ortasında, bu 

çalkantılı denizlerin ve asi dalgaların ortasında nasıl sakin bir şekilde 

uyuyabiliyorsunuz. Sizi uyandıran fırtınanın ve rahatsız eden dalganın sesini 

duymuyor musunuz? Tayfunun sarstığı binaları ve ağaçları görünce 

yatağınızdan fırlamıyor musunuz? Bize nasihat edenleri, ümit besleyenleri 

ümitsizliğe düşürecek kadar sağır, kör ve uyuşuk musunuz?” (El-Hâdî, 1926: 

186). El-Hâdî, 1907 yılında yayımladığı Vatan Evlatlarının Yükselme Arzusu 

başlıklı makalesinde görüldüğü üzere, Malay toplumunun sessiz ve sakin 

olmasından şikâyet etmektedir. Bu etkileyici cümlelerle el-Hâdî, Malay 

toplumunun içinde bulundukları durum hakkında düşünmeye, bilinçlenmeye 

ve haykırmaya davet etmektedir.  

El-Hâdî, Malay Yarımadası’ndaki yabancıların nüfuzundan memnun 

değildi: “Bilinçli ve henüz düşünce yetimize sahipsek, o zaman yabancıların 

bizi yönetmelerine ve kendi sevgili Anavatanımızda onların koruyucumuz 
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olmalarına nasıl izin verebiliriz? Yiyeceklerimiz, elbiselerimiz, eşyalarımız 

ve gerekli aletlerimiz başkaları tarafından sağlanmasaydı, çıplak kalıp 

öleceğimiz için kendimize bu kadar bakılmasına nasıl izin verebiliriz?” (El-

Hâdî, 1926: 186). Bu cümlelerin ardından, İngilizlerin Avrupa sermayesinin 

Malay Yarımadası’nda girişinde, bankalar açmak suretiyle önemli katkılar 

sağladığını ve İngilizlerin “iyi yönetiminin” ülkeye zenginlik ve refah 

getirdiğini ileri sürdü. Fakat bu servet ve refahtan dolayı, Malay toplumunun 

aldanmamasını gerektiğini belirtti. Zira bu zenginliklerin Malayların değil, 

başkalarının olduğunun farkındaydı. Malay toplumunun sakin hali devam 

ederse kendi topraklarını, arazilerini, bahçelerini ucuz fiyata yabancılara 

satacağını ve zamanla Malay toplumunun içtiği suya ve yürüdüğü yola vergi 

ödeyecek seviyeye geleceğini iddia etti (el-Hâdî, 1926: 186). Aslında, ilk 

alıntıda doğrudan İngiliz sömürge yönetiminin eleştiriyor gibi görünüyor. 

Fakat doğrudan İngiliz sömürge yönetimi altında yaşadığı ve faaliyet 

gösterdiği için daha temkinli davranmak zorunda kalmış olabilir. Ama veciz 

ve süslü ifadelerle dolaylı yolda sömürge yönetimini ve Malay 

Yarımadası’ndaki yabancıların ekonomik faaliyetlerini tenkit ediyor. 

El-Hâdî yazılarında, feodal Malay sultanlarını şiddetli şekilde 

eleştirmiştir. El-Hâdî, Malay toplumunun feodal sultanlara karşı dikkatli 

olmalarına salık vermiştir ve feodal sultanların yabancılar ile iş birliği 

yaptığını belirtir: “Liderlerinizin şimdi sahip olduğu şerefli unvanlarına ve 

sahip oldukları konumlarına aldanmayın, onlar senin her şeyini kaybetmenin 

nedenleridirler ve şimdi onlar sizi eziyet eden ve edecek olan yabancılara 

yardım ediyorlar.” (El-Hâdî, 1926: 187). El-Hâdî, Malay toplumunu kendi 

liderlerin kölesi olmaktan kurtaran ve Malay toplumunun gelişimi için 

gerekli olan kanunları tatbik eden İngilizlere şükran duyulması gerektiğini 

savunur (el-Hâdî, 1926: 186). Bu ifadelerde, bazı belirsizlik olduğunu ileri 

sürebiliriz. Muhtemelen Malay sultanlıklarının sömürge yönetimiyle iş 

birliği yapmasından dolayı feodal Malay sultanlıklara karşı daha ciddî ve 

sert tavır almış olabilir.  

El-Hâdî, Malay toplumunun şerefleri, gururları, haysiyetleri, ülkeleri ve 

toplumları için daha çok çalışmaları gerektiğini düşünüyordu. Hatta 

toplumun ilerlemesine katkı sağlamayanları “kâfir” ilân etti: “Halkının ve 

ülkesinin kalkınması için hiçbir şey yapamayacak kadar kendini çaresiz 

gören kişi kâfirdir, akıl yetisinden ve Allah’ın hayvanlardan birkaç kademe 

üstün kıldığı insanın kusursuz özünden yoksundur.” (El-Hâdî, 1926: 187). 
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Malayları arı ve karınca gibi toplumları için çalışmalarını çağrısında 

bulundu. Malay toplumunun ilerlemesi için bazı önerilerde bulundu: a) 

Malay toplumu içinde birlik ve beraberlik bilincinin tesis edilmesi; b) 

Ticaret odalarının teşekkülü ve ortak ticaret projelerinin yapılması; c) Erkek 

ve özellikle kız çocukların eğitimi için modern okulların kurulması; d) 

Malay toplumundaki bazı dini davranışların gözden geçirilmesi ve e) En 

önemlisi de Malayların politikadan uzak durması (el-Hâdî, 1926: 188). El-

Hâdî’nin, Malay toplumunun vatanı ve toplumu için birlikte çalışmalarını 

teşvik etmesi dikkate değerdir. Zira XX. yüzyılda İngilizlerin doğrudan 

kontrolü altında olan Boğazlar Yerleşkesi’nin yanı sıra, geleneksel Malay 

Sultanlıkları dolaylı olarak yönettiği idari yapılar mevcuttu. İngiliz yönetimi 

altında olan ve kendi bölgelerinde sembolik hâkimiyetleri bulunan 

geleneksel Malay Sultanlıkları siyasi birlikten yoksundu. Her bir Malay 

Sultanlığın, kendi siyasi hâkimiyet bölgesi vardı. El-Hâdî’nin Malay 

toplumunu kendi vatanları ve toplumları için çok çalışmaları istemesi, hem 

geleneksel Malay Sultanlıkları’nın hem de sömürge yönetiminin otoritesini 

aşındırmaya yönelik bir tavır olduğu söylenebilir.  

XX. yüzyılın ilk yarısında, önde gelen Malay düşünürü Za’ba, arkadaşı 

el-Hâdî’nin Hakiki Haykırış makalesine sert bir tenkit yazısı kaleme aldı. 

Za’ba, Hakiki Haykırış makalesinin Malaylar arasında İngilizlere karşı nefret 

ve sadakatsizlik duygularının gelişmesine neden olacağını düşünmektedir. 

Za’ba’ya göre, bu tarz sömürgeci karşıtı söylemlerde bulunmanın zamanı 

değildi. Malayların eğitim ve kendi gelişimlerine daha fazla odaklanmaları 

gerektiğini belirtir. Aynı zamanda, Malay Yarımadası’nda Çinli ve Hintli 

göçmenlerin Malaylara göre daha çok çalıştığını, Malayların da göçmenler 

gibi daha çok çalışmaları gerektiğini ifade etti. Za’ba Malaylarda gayret, 

dürüstlük, çok çalışma, sözünde durma, ihtiyatlılık ve doğruluk gibi 

hasletlerin eksik olduğunu iddia etti. Za’ba, Malayların kendi ülkelerinin 

idare etmeleri için yukarıda zikredilen karakterlere sahip olmaları gerektiğini 

iddia eder. Bu yüzden, Za’ba sömürgeci karşıtı hisleri zamansız, faydasız ve 

zararlı olarak telâkki eder (Gordon, 1999: 189-190).  

Za’ba el-Hâdî’nin Hakiki Haykırış makalesindeki İngilizler lehine olan 

ifadelerle, el-Hâdî’nin gerçek fikirlerini kamufle etme çabasında olduğunu 

ileri sürdü ve İngiliz yönetiminin el-Hâdî’nin makalesinin ne anlama 

geldiğini bildiğini yazdı. Bir anlamda, el-Hâdî’yi uyardı (Gordon, 1999: 

189-190). Za’ba, el-Hâdî gibi İngilizlerin Malaya’da sömürge yönetimi 
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kurmalarının Malayların kendi hataları olduğunu düşünüyordu: 

“Yabancıların eline düşmemiz… bizim hatamızdır… Düşüş hakkında 

konuşmayın, düşüsün sebepleri ortadan kalktığında… tekrar ayağa 

kalkacağız, o yüzden çalışın, çalışın! Çok çalışın! Tembel olmak, sadece 

bağırmak ve haykırmak yeterli değildir.” (Gordon, 1999: 191). Za’ba, son 

cümlesiyle el-Hâdî’nin Hakiki Haykırış isimli eserinin başlığına gönderme 

yapıyor. İlginç olan ise el-Hâdî de Za’ba gibi Malay toplumunu daha çok 

çalışmaya ve kooperatifler kurmaya teşvik ediyordu. 

El-Hâdî, Za’ba’nın eleştirilerini kabul etmemiştir. El-Hâdî, Za’ba’nın 

Hakiki Haykırış makalesindeki fikirlerini ve düşüncelerini tam olarak 

anlamadığını belirtmiştir. Bu makalesinde, İngiliz yönetiminin Malayları 

kölelikten kurtardığını belirterek, Za’ba’nın kendisini İngiliz karşıtı gibi 

göstermesini reddetmiştir. Ayrıca, el-Hâdî, ülkesinin neredeyse yok 

olduğunu ve yabancılara ait olacağını anlamayan insanlara uyarıda 

bulunduğunu ifade eder. Yabancılar kavramı ile İngilizlerden ziyade varlıklı 

ve güçlü kişilere atıfta bulunduğunu iddia eder. Fakat yukarıda ayrıntılı 

olarak ele aldığım makalesinde, “yabancıların bizi yönetmelerine ve kendi 

sevgili Anavatanımızda onların koruyucumuz olmalarına nasıl izin 

verebiliriz?” sorusunu soruyor. El-Hâdî, yabancılar kavramı ile zengin 

Çinlileri kastetmiş olmuş olsaydı, doğrudan Çinliler kelimesini 

kullanabilirdi. Kaldı ki Malay Yarımadası’nı yönetenler İngilizlerdir. 

Muhtemelen İngiliz sömürge yönetimi altında reformist faaliyet gösteren el-

Hâdî, üstü kapalı şekilde İngiliz sömürge yönetimini eleştirmeyi tercih etti. 

Makale ayrıntılı olarak okunduğunu el-Hâdî’nin yabancılar kelimesi ile 

İngilizleri kastettiği akla daha yatkın geliyor.  

El-Hâdî, Za’ba’ya cevap yazısında daha önceki makalelerinin aksine 

İngilizler hakkında oldukça olumlu ifadeler kullanmıştır: “İngilizler, kendi 

yöneticilerimizin [geleneksel Malay Sultanlıkların] ahmaklık, zulüm ve 

şiddet hapishanesinden bizi [Malay toplumunu] özgürleştirmek için buraya 

[Malaya’ya] gönderilen Âlemlerin Rabbi Allah’ın ordusudur, çünkü 

İngilizler zekidir, hükmetme prensiplerine, dünya barışına ve refahına 

hürmet ederler. Gerçekten, bu dünya onu nasıl koruyacağını bilen insanlara 

kalan bir mirastır: ‘Yeryüzü iyi kullarına kalacaktır’” (Gordon, 1999: 191). 

Görüldüğü gibi el-Hâdî, Hakiki Haykırış makalesinin aksine, İngilizler 

hakkında hürmetkâr ifadeler kullanmıştır. Dahası, İngilizlerin Malay 

Yarımadası’ndaki varlığını dini argümanla meşrulaştırmak ve 
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gerekçelendirmek istemiştir. El-Hâdî’nin bu tutumu aşırı ve radikaldir 

(Alatas, I, 2005: 265). El-Hâdî’nin bu ifadeleri, İbrahim Abu Bakar (1992) 

tarafından, el-Hâdî’nin İngiliz destekçisi olduğu yönündeki iddiasının güçlü 

delilleridir. Bu ifadeleri kullanırken makalenin, Za’ba’nın şiddetli eleştirisine 

cevap olarak yazıldığı da göz ardı edilmemelidir.  

El-Hâdî, İngilizlerin sağlamış olduğu barış, özgürlük ve adalet 

ortamından Malayların istifade etmesi gerektiğinin altını çizmiştir. 

Malayların İngilizlerden bağımsızlıklarını talep etmesinin veya bu yönde 

çaba göstermelerinin ülkeye ve topluma yapılmış en büyük günah olarak 

telakki eder. El-Hâdî, Malay toplumunun kendi ülkelerini yönetmeye hazır 

olmadıklarını, İngilizlerden bağımsızlıkları kazansalar bile, diğer daha güçlü 

devletlerin Malaya’yı ele geçireceğini düşünüyordu (Gordon, 1999: 1992). 

Bu bağlamda, el-Hâdî’nin milliyetçilik ile alâkalı düşünceleri dikkate 

değerdir: 

“Batı'nın millet ve vatan anlayışı o kadar dardır ki kendi 

ırklarının şanını ve güvenliğini sağladıkları müddetçe diğer 

milletlerin hak ve güvenliğini göz ardı ederler. Bu duygu, aynı 

dinden olmalarına rağmen, ülkeler arasında kıskançlığı ve 

savaşları da beraberinde getirdi! Benim halkım! Benim ülkem! 

Yanlış ya da doğru, bu benim halkım! Benim ülkem! Bizim 

istediğimiz daha geniş bir vatan sevgisi yani Müslümanlar, 

Bengalli, Cavalı, Hintli, Çinli ve diğerleri de olsa, İslam'ın 

görkemidir… İslam'ın görkemi tüm insanları kuşatır ve herkese 

faydalar sağlar. Eğer bu başarılabilirse, tüm dünyanın İslam’ı 

kabul etmesidir, bu iyi bir şeydir. Ondan sonra sadece kendi 

ırkım, kendi ülkem ve kendi insanım mevcut olamayacak. 

Böyle bir his insanlar arasında var olursa, dünya barışı tecrübe 

edilecektir. Bütün insanlar kardeş olacak ve onlar arasında 

kıskaçlık ve üstünlük hissi olmayacaktır.” (Gordon, 1992: 

192).  

El-Hâdî’nin bu görüşleri, Za’ba’ya yazmış olduğu cevabın içindedir. El-

Hâdî, Malayları İngilizlerin sağlamış olduğu sosyal düzene katılmalarını ve 

yararlanmalarını isterken, aynı zamanda Batı değerlerini, özellikle 

milliyetçilik değerlerine karşı çıkmaktadır. Diğer taraftan, aynı cevapta el-

Hâdî, İngilizlerin varlığını teolojik delillerle açıklamak isterken, yukarıdaki 

alıntıda ise İslâm dinin evrenselliğini ve değerlerini Batı dünyasının 

değerlerine ve devlet anlayışına karşı tavır alırken ve eleştirirken kanıt 
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olarak kullanıyor. El-Hâdî, hem sömürge yönetimini gıpta ederken hem de 

sömürge yönetiminin eleştirmektedir.  

El-Hâdî’nin 16 Ekim 1930 yılında el-İhvân dergisinde yayımladığı, 

“Malaylar Yok Olmaktan Kurtulabilirler Mi? Hayat Mücadelesi’nde 

Günümüz Müslümanlarının Çaresizliği Nedir?” (Adakah Kaum Melayu ini 

Dapat Melepaskan Wujudnya daripada Fana dan Hapus? Apakah penyakit 

ketewasan semua kaum Islam masa ini di dalam medan peperangan 

kehidupan? İsimli uzun başlıklı makalesi ikinci grubun son makalesidir. 

Makale, el-Hâdî’nin vefatından üç sene önce yayımlanmıştır. Bu anlamda, 

el-Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetimi ile ilgili nihai düşüncelerini bu 

makalede bulabiliriz. El-Hâdî, Avrupalılar ve İngiliz sömürge yönetimi ile 

ilgili önemli saptamalarda bulunmuştur. Daha önceki makalelerinde olduğu 

gibi el-Hâdî’nin bu makalesi de Malay toplumunu uyarı ile başlamıştır. El-

Hâdî, 1930’ları Malay toplumu için “en tehditkâr ve dehşet verici” dönemi 

olarak nitelendirmiştir. Malayların yok olma tehlikesi ile yüz yüze olduğunu 

düşünüyordu. Makalesinin geri kalanında, Avrupalıların nasıl dünyanın 

birçok bölgesine hâkim olduklarını analiz etmiştir.  

El-Hâdî, Avrupalıların bilinen dünyanın hemen hemen her köşesine 

nüfuz ettiklerini ve sömürgeleştirdikleri topraklarda ekonomiyi, tarımı ve 

sanayiyi kontrol altına aldıklarına belirtir. Avrupalıların, dünya üzerinde 

hegemonya kurmalarının üç temel nedeni olduğunu düşünür: a) Kendi 

hedefleri için çalışma isteği ve gayreti; b) Akıl ve bilgileri ve c) Askeri 

güçleri. Bu üç nedenden dolayı, Avrupalıların Hindistan’da, Afrika’da, 

Asya’da ve Malay dünyasında sömürgeler kurduklarını ve bu 

coğrafyalardaki doğal kaynakları kendi menfaatleri doğrultusunda 

kullandıklarını belirtir (El-Hâdî, 1930c: 213-214). El-Hâdî, Avrupalıların 

sömürdükleri ülkelerin insanlarına göre, “daha akıllı, daha bilgili ve daha 

kuvvetli” olduklarını düşünüyordu (1930c: 214).  

El-Hâdî, Avrupalıların dünya üzerinde hâkim olmalarını yanlış 

bulmuyordu: “Gerçekten, Avrupalı milletlerin hareketlerinde yanlış bir şey 

yoktur. Onlar sadece bütün insanlarda bulunan, Allah vergisi bir insan 

doğasının talebi olan üstünlük arzularının peşinden gidiyorlar. Kur’an-ı 

Kerim buyurur ki ‘O halde sen hanîf olarak bütün varlığınla dine, Allah 

insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönel! Allah’ın yaratmasında 

değişme olmaz.’” (1930c: 214).5 El-Hâdî, Allah’ın insanoğluna bir fıtrat 

üzere yarattığını, Charles Darwin’in bu fıtratı, “en iyinin ve en güçlünün 

                                                 
5 Kur’ân-ı Kerîm, 30: 30. 
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hayatta kalması” şeklinde kavramlaştırdığını belirtir. El-Hâdî, Darwin’in 

iddialarını şu şekilde kullanmaya devam eder: “Bu üstünlük yarışında kim 

kendisi veya toplumu için zayıf kalırsa mutlaka kaybedecektir ve hayatın 

doğası gereği mahvolacak ve yok olacaktır. Kim güçlüyse ve kendini zafere 

adarsa, şüphesiz Allah onun başarıya ulaşmasına yardım edecek ve o, savaş 

meydanından insan olarak sorumluluğunu yerine getirmiş bir adam olarak 

şan ile dönecektir. Adı sonsuza kadar insanlık tarihine kazınacak ve nesilden 

nesile aktarılacaktır.” (1930c: 214-215). El-Hâdî, Darwin’in ‘hayatta en iyi 

ve güçlü olanın” var olması görüşünü kullanarak İngiliz sömürge yönetimini 

meşrulaştırmış, gerekçelendirmiş ve normalleştirmiştir. Ayrıca İslam diniyle 

Darwin’in teorilerini uzlaştırma yoluna gitmiştir (Alatas, I, 2005: 265-266). 

Irklar arası mücadelenin normal ve İslam dini açısından kabul edilebilir 

görmüştür. Bu anlamda, Malay toplumunu kendi var oluş mücadelesi için 

çabalamayı teşvik etmiştir. Fakat bu çağrı çatışmacı ve radikaldir. Aynı 

zamanda da sömürgeciliği haklı çıkaran bir argümandır.  

El-Hâdî, Malay toplumunun yok olmaktan kurtulması için bazı 

önerilerde bulunur. El-Hâdî’ye göre Malay toplumu hayat veya varoluş 

mücadelesinde düşmanlarının bilgisi ve gücü nispetinde güç ve kudret sahibi 

olmalıdır. Bilgi ve zekâ gücün temelidir. Bu yüzden, Malay toplumu 

çocuklarının eğitimine çok önem vermelidir. El-Hâdî Malay toplumunun 

gerekirse sömürgecilerin eğitim anlayışı ve yöntemlerini taklit 

edebileceklerini belirtir. El-Hâdî, hayat mücadelesindeki Malay toplumunun 

kendi ülkesini ve toprağını sömürgecilerden daha çok sevmesi gerektiğini 

belirtir. El-Hâdî, bütün bu önerileri tatbik eden Malay toplumunun kolaylıkla 

işgalciler karşısında üstün olacaklarını savunuyordu (1930c: 215). El-Hâdî, 

Malay toplumunda bazı kişilerin ve problemlerin bu hayat mücadelesini 

zorlaştıracağını öngörüyordu. Fakat Malay toplumunun bu olumsuzluklara 

odaklanmamalarını öneriyordu. Daha önceki makalelerdeki Malay 

toplumunu yerme hâli bu makalesinde fazla rastlanmaz. El-Hâdî bu 

makalesinde, Malay düşünürleri ve elitleri harekete geçmeyi ve topluma 

önderlik yapmalarını rica eder: “Malaylar, topluluklarını düzeltmek için 

kendilerine güvenmek zorundadır. Devletin kendileri için her şeyi 

yapacağını umarak ve ümit ederek umutsuz hayaller ve hırslarla zamanlarını 

boşa harcamamalılar, çünkü hükümet sadece önemsiz şeyler yapabilir. 

Malaylar, kendi halklarını yeniden yönlendirme yeteneğine ve gücüne 

sahipler.” (215).  

El-Hâdî Malayları kendilerinin geri kalmalarına sebep olan 

kötülüklerden kurtulmanın zamanı geldiğini ifade eder. El-Hâdî, 
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Müslümanların coğrafi ve ırksal nedenlerden dolayı ileri kaldığı tezini kabul 

etmez. El-Hâdî’ye göre “…Hayat mücadelesindeki bütün Müslüman 

milletler cehaletlerinde, tembelliklerinde ve aşağılıklarında birleşmişlerdir... 

Müslüman halkları birleştirecek bağlayıcı bir güç yoktur... Dinlerinden 

başka...” (216). El-Hâdî bazı Avrupalıların Müslüman dünyanın geri 

kalmasında, İslam'ın kendisinin neden olduğunu iddia ettiklerini, fakat bu 

iddianın asılsız olduğunu belirtir. El-Hâdî’ye göre, bazı din âlimlerinin kendi 

menfaatlerinden dolayı Müslüman toplumların hakiki İslam’dan 

uzaklaştıklarını düşünüyordu. İslam dini ilerlemenin ve kalkınmanın yolunu 

aydınlatan fenerdi (El-Hâdî, 1930c: 216-217). Bazı Müslüman âlimlerin, 

sadece fıkıh ilmi ile iştigal etmelerini eleştiren el-Hâdî, Müslümanların tüm 

ilimleri çalışmalarının kaçınılmaz olduğunu belirtir. Müslüman dünyanın 

yabancıların hegemonyasından kurtulmak istiyorsa tüm ilim dallarına yeterli 

önlemi vermelerinin şart olduğunu belirterek bu makalesini sonlandırmıştır 

(El-Hâdî, 1930c: 218).  

El-Hâdî’nin Penang’da yaşadığı dönemde kaleme aldığı yazılarında 

umutsuzluk ve karamsarlık hislerinin ağır bastığını söyleyebiliriz. El-İmâm 

dergisinde yazdığı yazılarda kendini ve Malay toplumunu suçlama hâli 

olmasına rağmen, etkileyici sorular ve tespitlerle Malay toplumunu 

cesaretlendirme, bilgilendirme ve uyarma eğilimleri baskındı. Penang 

yıllarındaki makalesinde ise, kendi eleştirme ve suçlama halinden ziyade, 

İngiliz sömürge yönetimini meşrulaştırmaya çalışmıştır. Bu noktada, İslam 

ile sömürgeci söylemleri uzlaştırmaya çalışmıştır. En önemlisi, Malay 

toplumunun kabul ettiği geri kalmışlığını yine sömürgeci söylemlerle 

(tembel Malay miti ve Darwin’in teoriler) açıklamak istemiştir. Fakat İslam 

birliği ve Malay toplumunun kendi vatana ve ülkesi için gayret 

göstermelerini teşvik ederken, mevcut sömürge düzeni dolaylı olarak 

eleştirmiştir. El-Hâdî’nin İngiliz sömürge yazılarının tamamı incelendiği 

zaman, hem İngiliz sömürge yönetimini gıpta ettiğini hem de eleştirdiğini 

söyleyebiliriz.  

Sonuç 

Seyyid Şeyh Ahmed el-Hâdî’yi İngiliz sömürgeciliğinin, “hakiki 

destekçisi” veya “sömürgeci karşıtı” olduğu iddialarının yetersiz, tutarsız ve 

anlamsız olduğu söylenebilir. El-Hâdî’nin yazılarını bu iki zırt kutupta 

değerlendirmekten ziyade, el-Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetimi hakkındaki 

olumlu ve olumsuz söylemlerde bulunmasının nedenlerini araştırmanın daha 

tutarlı olacağı kanaatindeyim. Diğer taraftan, el-Hâdî’nin yazılarını analiz 



122 

ederken Müslüman ve Malay dünyasının içinde bulunduğu sosyal, ekonomik 

ve siyasi durumun dikkate alınması elzemdir. El-Hâdî’nin İngiliz sömürge 

yönetimine bakışını etkileyen toplumsal ve bireysel faktörlere odaklanmak 

daha tutarlıdır. Bu çalışmada, el-Hâdî ne İngiliz yönetiminin ‘hakiki 

savunucusu” ne de “sömürgeci karşıtı” olarak nitelendirildi. El-Hâdî’nin 

reformist yazılarında İngiliz sömürge yönetimi hakkında hem olumlu ve 

müsamahalar hem de olumsuz ve radikal tavırlar aldığını söyleyebiliriz. Bu 

anlamda, el-Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetimine bakışı belirsiz ve 

kararsızdır. 

1906 ve 1908 yılları arasındaki yazdığı yazılarında, el-Hâdî imalı olarak 

İngiliz sömürge yönetimini tenkit etmiştir. Bu dönemde Malay dünyasındaki 

sömürgeci karşıtı faaliyetler ve özellikle, üvey babası Raja Ali Kelana’nın 

sömürgeci karşıtı hareketlerinin etkisi ile sömürge yönetimlerini üstü kapalı 

şekilde eleştirmiştir. Diğer taraftan, Japonların Batı dünyası karşısındaki 

başarısı, el-Hâdî’nin en azından, “Malay toplumunun kusurlu olarak 

yaratıldığı” inancını kısa süreli de olsa, değiştirmesine neden olmuştur. Zira 

Penang yıllarında kaleme aldığı yazılarının çoğunda, Avrupalıların Malay 

toplumuna göre üstün olduğunu kabul etmiştir. Bu düşüncesini hem teolojik 

hem de Batılı kanıtlarlar, özellikle Sosyal Darwinizm ile açıklamak 

istemiştir. Özellikle, Za’ba’ya yazmış olduğu cevap yazısında, İngilizleri 

Malay toplumunu Malay Sultanlıkları’nın karanlığından ve zulmünden 

kurtaran “Allah’ın ordusu” olarak görür. Bu gerçekten, aşırı ve radikal bir 

tavırdır. 1930 yılındaki makalesinde ise ırkların yaşam mücadelesinde 

Malayların, üstün olan Avrupalıların ilim anlayışlarını ve eğitim kurumlarını 

taklit etmelerini tavsiye eder. Özellikle, 1930 yılındaki fikirlerinde 

karamsarlık ve umutsuzluk hisleri hâkimdir. Muhtemelen, 1930’lara kadar 

yapmış olduğu reformist faaliyetlerinden beklediği faydayı göremediğinden 

ve gelenekçi ulemanın feodal Malay sultanlıklar ile reformist faaliyetleri 

sekteye uğratma çabaları, el-Hâdî’nin Malay toplumunun geleceği için daha 

karamsar olmasına neden olmuş olabilir.  

Özetle, el-Hâdî’nin geleneksel Malay Sultanlıkları ve ulemayı yetersiz 

ve çaresiz görmesi, el-Hâdî’nin rasyonel ve ferdiyetçi din anlayışı, Malay 

dünyasının Batı sömürgeciliğine verdiği cevaplar ve el-Hâdî’nin sömürge 

kapitalizminden etkilenmesi, el-Hâdî’nin İngiliz sömürge yönetimine karşı 

belirsiz ve kararsız tavır almasına neden olmuştur. Son olarak, Müslüman 

dünyasının farklı bölgelerindeki âlimlerin ve reformistlerin sömürgeciliği 

nasıl tanımladıklarına, kavramlaştırdıklarına ve nasıl tepki verdiklerine dair 

yapılacak karşılaştırmalı çalışmalar oldukça önemlidir ve gereklidir.  
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EK-1 

Seyyid Şeyh el-Hâdî’nin Başlıca Eserleri  

1) al-Tarbiyah wa-al-Ta‘lîm: Pemeliharaan dan Pembelajaran (Terbiye ve 

Eğitim) (Singapur: el-İmâm Matbaası, 1908): al-Tahliya wa-al-Targhîb fî al-

Tarbiyat wa al-Tahdhîb isimli Arapça eser el-Hâdî tarafından Malaycaya tercüme 

edilmiştir. Eser ilk önce tefrika halinde el-İmâm dergisinde neşredilmiştir (Roff, 

1962: 167). Eserde, Müslüman dünyanın ilerlemesinde eğitimin önemine ve 

değerine vurgu yapılmıştır (Zakariya, 2009: 211). 

2) al-Târîkh al-Islâmî (İslam Tarihi), (Penang: Mercantile Yayınevi, 1922): el-

Hâdî’nin el-İmâm dergisinde İslâm tarihi ile ilgili makalelerini derlediği eseridir.  

3) Tafsîr Juz’ ‘Amma (Tefsîru cüz’i ‘Amme), (Penang: Jelutong Yayınevi, 

1927): Muhammed Abduh’un eserinin Malaycaya tercümesidir. El-Hâdî sadece, 

Abduh’un fikirlerinden ilham almamış ayrıca, onun eserlerini Malaycaya çevirerek 

Malay toplumunun eğitimli kesiminin Abduh’un fikirlerinden haberdar olmasında 

başat rol oynamıştır. 

4) Tafsîr al-Fâtihah (Tefsîrü’l-Fâtiḥa), (Penang: Jelutong Yayınevi, 1928): 

Muhammed Abduh’un Fatiha Suresi tefsirinin Malaycaya tercümesidir.  

5) Kitab Agama Islam dan Akal (İslâm Dini ve Akıl), (Penang: Jelutong 

Yayınevi, 1931). El-Hâdî’nin telif eseridir. Bu kitapta, el-Hâdî İslam ile aklın 

uzlaşabileceğini iddia etmiştir. İslâm’ın şartlarının akıl temelinde açıklamaya 

çalışmıştır. Malay âlimlerin ve entelektüellerin taklitten uzaklaşmalarını ve akıl 

yetilerini daha fazla kullanmalarını salık vermiştir. Eserin ayrıntılı bir incelemesi 

için, İbrahim Abu Bakar’ın (1992) doktora tezinin ve Shaharuddin Maaruf’un 

(2014) eserinin dördüncü bölümlerine bakılabilir.  

6) Hikayat Faridah Hanum (Feride Hanım’ın Hikâyesi), (Penang: El-

Aminiyyah Yayınevi 1926): El-Hâdî’nin en çok ses getiren ve satılan romanıdır. Bu 

eserindeki başarısından dolayı, el-Hâdî “Malay Romanın Babası” olarak kabul 

edilir. Bu eseri Malay toplumunda kadınların rolü ve eğitimi ile alakalıdır. Hikayat 

Faridah Hanum birçok araştırmacının dikkatini çekmiştir. Mujahid M. Bahjat ve 

Basil Q. Muhammad (2016) Hikayat Faridah Hanum romanının, Mısırlı düşünür 

Muhammed Hüseyin Heykel’in (1888-1956) Zeyneb (1914) isimli romanından 

etkilendiğini, fakat el-Hâdî’nin romanında bazı orijinal unsurların bulunduğunu 

ifade etmiştir. Rosnani Samah (2013), Hikayat Faridah Hanum’un Haykal’ın 

Zeynep romanının doğrudan çevirisi olmadığını, el-Hâdî’nin Haykal’ın romanının 

estetik unsurlarından etkilendiğini ifade eder. Hikayat Faridah Hanum romanı 

Malezya’da hâlâ popülerdir.  
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7) Kitab Alam Perempuan (Kadınların Dünyası) (Penang: Jelutong Yayınevi, 

1930): El-Hâdi, 1926 ve 1928 yılları arasında el-İhvân dergisindeki Alam 

Perempuan (Kadınların Dünyası) isimli sütununda kaleme aldığı makalelerini bu 

eserde toplamıştır. Bu kitabında el-Hâdî, İslâm’da kadının rolü, kadınlara yeterli 

eğitimin sağlanması, kadınların özgürleşmesi, kadının ailesine ve topluma karşı 

sorumlulukları, toplumun maddî ve manevi ilerlemesinde kadınların rolünü, çocuk 

eğitimi gibi konulara değinmiştir. Bu eser, Kasım Emin’in 1899 yılında yayımlanan 

Tahrîrü’l-mer’e isimli kitabından ilham almıştır. Hem Hikayat Faridah Hanum hem 

de Kitab Alam Perempuan isimli eserlerin Türkçe’ye tercümesi, XX. yüzyılda 

Türkiye ve Malezya’daki kadınların sosyal konumu, eğitim hakları gibi konuların 

karşılaştırmalı olarak incelenmesine imkân verebilir.  

8) Cerita Rokambul (Rokambul Hikâyesi): Fransız yazar Vicomte Pierre-

Alexis du Ponson’un (1829-1871) 7 ciltlik detektif serisinin tercümesidir.  

9) Hikayat Taman Chinta Berahi (Aşk Bahçesi): El-Hâdî, Hikayat Faridah 

Hanum romanın Malay yarımadasında beklenenden fazla ilgi görmesi üzerine Malay 

toplumunun ilgisini çekecek aşk hikâyeleri kaleme almıştır. Bu eserde onlardan 

biridir. Eser 1928 yılında el-Hâdî’nin kendi yayınevinde yayımlamıştır. Eser kadının 

özgürleşmesi konusuna odaklanmaktadır. 

10) Hikayat Puteri (Prenses Nur ul-‘Ain’nin Hikâyesi): 1929 yılında 

neşredilmiştir. Talâk konusuna odaklanan bir eserdir. 

11) Hikayat Anak Dara Ghassan (Gassan’ın Kızının Hikâyesi, 1928-1929): 

Meşhur Arap tarihçisi Corcî Zeydân’ın (1861-1914) Fetâtü Gassân (I-II, Kahire 

1898-1903) isimli eserinden uyarlamadır. 

12) Hikayat Chermin Kehidupan (Yaşamın Aynası, 1929): İffetin önemine 

vurgu yapan Türkçe bir hikâyedir (Tan, 1999: 119). Mevcut literatürde eser 

hakkında yeterli çalışma yoktur. Eser üzerine yapılacak ayrıntılı bir çalışma, Türk 

edebiyatı ile Malay edebiyatı arasındaki etkileşim konusunda bazı ipuçları verebilir. 
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MALEZYA'DA ETNİK ÇATIŞMA: 13 MAYIS 1969 OLAYI                                      

VE YANSIMALARI 

   Süleyman TEMİZ 

Giriş 

Malezya, Güneydoğu Asya'da yer alan ve topraklarının Güney Çin 

Denizi ile yaklaşık 640 km ayırıldığı bir ülkedir. Malezya, Malaya 

Yarımadası’nın bir bölümünü kapsayan Batı Malezya ve Kalimantan 

Adası’nın kuzey çeyreğinde Sarawak ve Sabah Eyaletlerini kapsayan Doğu 

Malezya olmak üzere iki bölgeye ayrılmıştır. Malezya bölgesi sırasıyla 

1511'de Portekiz, 1641'de Hollanda ve 1824'te İngiltere olmak üzere Avrupa 

ülkeler tarafından sömürgeleştirilmiş bir bölgedir. Avrupa ülkelerine ek 

olarak, Japonya 1941'de Malaya’yı işgal etmiş ve savaş sonrasında ise 

Japonya koloniyi İngiltere'ye bırakmak zorunda kalmıştır.  

Malaya, 31 Ağustos 1957'de bağımsızlığını kazanmıştır. Malaya 

Federasyonu, Malaylar veya Bumiputera, Çinliler ve Hintlilerden oluşan üç 

ana gruptan oluşan çok ırklı bir ülkeydi. Malay yarımadasında yaşayan 

Malaylar yerli halk iken, Çinliler ve Hintliler göçmen olarak Malaya'yı çok 

ırklı bir devlet haline getirmiştir. Bununla birlikte Malezya'daki Çinlilerin 

çoğu, 19. yüzyılda İngilizler tarafından kalay madenlerinde ve kauçuk 

tarlalarında işçi olarak çalışmak üzere getirilmişti (Freedman 2000: 53-54). 

Malaya bağımsız olmadan önce Tunku Abdul Rahman gibi politikacıların 

mücadelesi ile Malaya'daki çeşitli etnik topluluklar birlik için bir araya 

getirilmiştir. 1957'deki bağımsızlık, devletin İngiliz müdahalesi olmadan 

yönetilmesinin başlangıç noktasını teşkil etmiş, bağımsızlıktan sonraki ilk 

Başbakan ise Malaya bağımsızlığı için gayret gösteren Tunku Abdul Rahman 

olmuştur. Tunku Abdul Rahman, bağımsızlık mücadelesi sırasında kendi 

emelleri doğrultusunda etnik ve devlet açısından uyumlu, çeşitli inanç ve 

kökenlere sahip bir ülkenin oluşması konusunda gayret göstermiştir (Kheng 

2002: 24-26). 

                                                           
 Dr. Öğr. Üyesi, Iğdır Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü. 



130 

Çok kültürlü ve çok dinli bir yapıya sahip olan Malezya, kuruluşundan 

itibaren etnik ayrımların gölgesinde kalmıştır. Tunku Abdul Rahman, 1957’de 

yönetimi altında olan 4.300.000 Malay ile siyasi gücü elinde 

bulundurmaktaydı. Ekonomik güç ise büyük ölçüde Malezya'nın 3.400.000 

Çinlisinin elinde bulunuyordu. Üçüncü büyük etnik grubu oluşturan 1.000.000 

Hintli ve Pakistanlı da ülkede varlık göstermekteydi. Ülke adına tüm adımları 

atan parti ise Malay, Çinli ve Hintli partilerinin katıldığı Tunku Abdul 

Rahman’ın teşkil ettiği PERİKATAN1 isimli, ittifak anlamına gelen siyasi 

birlikti (Time 1969). Ancak kuruluştan itibaren bir süre sonra Çinliler ve 

Hintliler, Malayları eğitim ve iş konusunda pozitif ayrımcılığa tabi tutan 

yasaların2 uygulamada görünürlük kazanmasıyla endişeye kapıldılar. 

Malayların ayrıcalıklı konumu ve kamu hizmeti bölümlerindeki pozisyonların 

bir kısmının Malaylar tarafından doldurulması gerekliliği bu yasalarda 

belirtilmektedir. Benzer bir hüküm Malaylar için burslar konusunda da 

geçerlidir. Malaylar için mevcut arazi belirleme sistemi devam ettirilmiştir. 

Bununla birlikte olağanüstü hal uygulamasında da bu yasalar Malayları 

nispeten korumaya yönelik olduğu belirtilebilir (Milne 1999: 16). 

Malezya'da bağımsızlıktan önce etnik gruplar arasında bulunan 

entegrasyon, UMNO3, MCA4 ve MIC5 arasında bir ittifak altında birleşen 

partilerinin koalisyonu ile oluşturulmuştur. Bu durum, mevcut etnik gruplar 

arasındaki anlaşmazlıkların azalması ve Malezya'daki etnik ilişkilerin yapısını 

iyileştirmeyi amaçlamıştı. Başlarda Malaylar ve Çinliler arasındaki 

anlaşmazlıklarda etnik faktörler, Malezya'da çatışmaya yol açmadı. Malaylar 

ve Malay olmayanlar arasında ilişkiler iyi kurulmuştu. İngiliz hükümeti, Çinli 

ve diğer etnik kökenlere mensup insanları farklı alanlarda kullanma politikası 

izlemişti. Hintliler Malaya'ya yerleşip istihdam edilecekti. Bu şekilde İngiliz 

yönetimi, Malay sakinleri ve Malay olmayanlar için yaşam alanını ayıran bir 

politika belirledi. Kırsal kesimde yaşayan Malayların ve kentsel alanlarda 

Çinli ve Hintlilerin yerleşmesi, bu politikanın takip edilmesi sonucunda 

gerçekleşmiştir (Suwirjadi 1952: 54-55). 

                                                           
1  Tunku Abdul Rahman’ın ittifak partisi.  
2  Malezya Anayasasındaki 149-150 ve özellikle 153. Madde konuya dair bilgi vermektedir. 
3  Birleşik Malay Ulusal Örgütü-United Malays National Organisation-Pertubuhan 

Kebangsaan Melayu Bersatu. 
4  Malezya Çin Birliği. 
5  Malezya Hint Kongresi. 
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İngiliz sömürge döneminden itibaren Malezya Yarımadası’nın 

ekonomisi, kalay madenciliği ve kauçuk plantasyon alanları gibi doğal 

kaynakların ihracatı şeklinde gelişmişti. Bu arada Sabah ve Sarawak'ta 

yürütülen ekonomik faaliyetler arasında petrol madenciliği ve tomrukçuluk da 

yer alıyordu. İnsan gücü eksikliği, İngilizlerin Çinli ve Hintlilerden oluşan 

yabancı işçilerin bölgeye girişini teşvik etmesini sağlayan temel 

faktörlerdendi. İngiliz hükümeti, Malayların kırsal bölgelere ve köylere 

taşınması için politika geliştirdi, bu aynı zamanda ekonomiye hâkim olmanın 

bir yolu olarak değerlendirildi. Benzer şekilde, işbirliğinden iyi yararlanan 

bölgedeki Çinliler, Çinli tüccarların gelişini hızlandırdı. Çin kökenlileri 

kontrol etme konusunda Malayların iş dünyasındaki beceri eksikliği, 

Malayların Çinlilere karşı güven krizini giderek daha fazla etkilemiştir 

(Mohamed 1985: 40-42).  

Malezya, siyasi ve sosyal alanda çoğul toplumun klasik bir örneği olarak 

gösterilmektedir (Crouch 1996: 13). Malaylar, Çinliler ve Hintliler de dâhil 

olmak üzere çok sayıda etnik topluluktan6 oluşan bu tasvirler, toplulukların 

sosyal ve ekonomik farklılıkları açısından neredeyse eşit derecede net 

çizgilerle paraleldir. Malezya toplumunda sosyal olarak tüm Malaylar 

Müslümandır, oysa Çinli ve Hintli topluluklar, dini, dilsel ve kültürel açıdan 

daha parçalıdır. Ekonomik olarak, bürokrasi ve tarımda Malaylar, ticarette, 

sanayide, mesleki alanlarda ve işçi sınıfında Malay olmayanlar baskındı. 

Malaya 1957'de İngilizlerden bağımsızlığını kazandığında, Malaya nüfusu 

Bumiputeralar ve göçmen toplulukları arasında neredeyse eşit bir şekilde 

bölünmüştü. 1963'te Malezya'nın oluşumuna yol açan Singapur, Sabah ve 

Sarawak eyaletlerinin federal sisteme girişi, bu dengeyi biraz değiştirmiş olsa 

da Singapur'un 1965'te birlikten çıkarılmasıyla, dengeyi bir kez daha 

Bumiputera topluluğu lehine çevirmiştir. 1970'e gelindiğinde, Bumiputeralar 

nüfusun %55,5'ini, Çinliler %44,5'ini, Hintliler %9’unu ve diğer topluluklar 

ise %1,4'ünü oluşturmaktaydı (Hirschman ve Suan-Pow 1979: 5).  

Modern demokratik vatandaşlık hedefinde toplumda mevcut olan şiddetli 

etnik, dini ve dilsel bölünmelerin varlığı, büyük sıkıntılar oluşturmaktadır. 

Modern çağın başlarından itibaren, Batılı liberal teorisyenler, çok kültürlü 

                                                           
6  Orang Asli, Malezya Yarımadası'nın yerlileridir ve Negrito, Senoi ve Proto-Malay olmak 

üzere üç ana gruba ayrılmaktadır. Sabah'ın nüfusu 32 etnik gruptan oluşmaktadır ve ana etnik 

gurup Kadazandusun’dur. Sarawak nüfusu ise 27 etnik gruptan oluşmaktadır ve Iban ana 

etnik grup olarak varlığını sürdürmektedir. 
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ülkelerde demokratik yönetişim beklentileri konusunda karamsar olmuşlardır. 

19. yüzyılda J. S. Mills, “farklı milliyetlerden oluşan bir ülkede özgür 

kurumlar neredeyse imkânsızdır. Kardeşlik duygusu olmayan bir halk 

arasında, özellikle farklı dilleri okuyup konuşuyorlarsa, temsili hükümetin 

çalışması için gerekli olan birleşik kamuoyu var olamaz” (Smith 1991: 231) 

tespitinde bulunmuştur. Burada bir ironi görünmektedir. Başlarda Mills gibi 

liberaller, ekonomide faydacı çıkarların çoğulluğunu vurgulamaya hevesliydi. 

Bununla birlikte, kamusal yaşam ve siyaset söz konusu olduğunda, aynı 

liberaller çarpıcı biçimde çok kültürlü bir sisteme hazır görünmemekteydi 

(Walzer 1996: 53). 

I. Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda, yukarıda zikredilen bazı Batılı 

düşünürler çok kültürlü toplumlarda demokrasinin mümkün olabileceğine 

olan güvenlerini dile getirdi. I. Dünya Savaşı’ndan sonra tesis edilen Milletler 

Cemiyeti tüzüğü, kültürel çoğunlukların haklarını azınlıkların haklarıyla 

dengeleyerek bu konuda bir atılım gibi görünüyordu. Bununla birlikte, II. 

Dünya Savaşı'nın ırksal dehşeti, toplumsal kimlikleri kabul eden bunun gibi 

formüllerle yaygın bir hayal kırıklığına yol açmıştır. Aristokrat hegemonya ve 

etnik rekabetin etkisi altında, o dönem itibariyle Malaya'daki milliyetçi 

hareketler, çok etnikli bir hareketten ziyade tek etnik köken üzerinden, yani 

Malay ağırlıklı bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Hintli ve özellikle Çinli 

göçmenlerin tehdidi altında olan Malay seçkinleri için yeni gelenlerle ortak 

bir adım atmanın pek bir anlamı görünmemekteydi. 1910'larda, Çin topluluğu 

vatandaşlık hakları için ilk kez baskı yapmaya başladığında, Malay seçkinleri 

şiddetli bir muhalefetle karşılık verdi (Roff 1967: 111). Bunu 1946'dan 1948'e 

kadar, Çinliler ve Hintliler için eşit Vatandaşlık hakları sağlamaya yönelik 

İngiliz politikası izlemiş ve buna karşın Malay politikacılar kendi 

seçmenlerini harekete geçirmişler ve Malay ayrıcalıklarını kurumsallaştıran 

tavizler kazanmayı başarmışlardır (Omar 1993: 34-61). Bunların çoğu daha 

sonra 1957’de Malaya'ya bağımsızlığını veren anayasada yer almıştır. 

Anayasa aynı zamanda Malay Sultanlarının İslam'ın temsilciliğinde birincil 

sorumluluğu üstlendiği düzenlemeyi de korumuştur. 

Tunku Abdul Rahman’ın ittifakı, 1959 ve 1964'te bağımsızlıktan sonra 

yapılan iki parlamento seçimini kazanmış, ancak 1969'da yapılan seçimler 

sonunda artan hoşnutsuzluklar açığa çıkmaya başlamıştı. Bununla birlikte 

hükümete sert bir meydan okuma şeklinde olaylar yaşanmıştır. Çinlilerin 

sahip olduğu ekonomik iyi duruma karşın, hızla kentlerin kenar 
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mahallelerinde toplanan Malaylar, ekonomik durumlarını iyileştirme 

konusunda etkisiz olmaya başlayan UMNO'nun durumunu sorgulamaya 

başlamıştır. Bununla birlikte Çinliler, ittifak içerisinde MCA'nın siyasi ve 

kültürel konumlarını yükseltme konusundaki bariz yetersizliği konusunda da 

öfke duymaya başlamışlardı (Case 2004: 31). Bu şekilde 1969 seçimlerinde, 

her iki topluluktan da önemli sayıda seçmen, İttifak'tan muhalefete ve açıkça 

hizipçi olan partilere yönelmişlerdir. Birçok Malay, Parti Islam se-Malaysia’a 

(PAS) oy verirken, Malay olmayanların çoğu Parti Tindakan Demokratik'e7 

(DAP) ve Parti Gerakan Rakyat Malaysia'yı8 (Gerakan) desteklemiştir. Seçim 

sonucunda Perikatan ittifakı, federal düzeyde gücünü elinde tutmasına 

rağmen, ciddi şekilde zayıflamış ve iki eyalet meclisi üzerindeki kontrolünü 

kaybetmiştir (Hasim 1986: 24).  

Malaylar, UMNO'nun gerilemesinden şaşkına dönmüş görünüyordu. Bu 

arada Çinliler, başkent Kuala Lumpur'da zafer alayı düzenleyerek seçim 

sonucunu kutladılar. Malaylar kısa süre sonra Çinlilerle karşı karşıya geldi ve 

13 Mayıs Olayı olarak bilinen etnik ayaklanma şeklinde bir dönüm noktası ile 

sonuçlandı (Von Vorys 1975). Bu olaydan sonra ekonomik durgunluk, etnik 

unsurlar arasındaki eşitsizlik ve bağımsızlık dönemi elitlerinin etkisizleşmesi 

ve bu karışıklığın ardından yeni seçkinlerden oluşan bir fraksiyon,9 UMNO'da 

üstünlük kazanmış ve ardından Malezya'nın politik ekonomisini yapısal 

koşullarla yeniden yapılandırmak için harekete geçmiştir. Bunun neticesinde 

ise UMNO,10 muhalefet partilerinin çoğunu iktidar koalisyonuna çekmiş, 

Barisan Nasional'ı (BN veya Ulusal Cephe) yeniden adlandırmış ve 

şekillendirmiştir. Ardından parti egemenliğini sağlam bir şekilde tesis etmiştir 

(Mauzy 1983).  

 

 

                                                           
7  Demokratik Hareket Partisi. 
8  Malezya Halk Hareketi. 
9  Bunlar arasında Jön Türkler olarak değerlendirilen başta Mahathir olmak üzere Tun Musa 

Hitam, Suleyman Alias, Abdullah Ahmed vb. gibi isimler bulunmaktadır (Mohamad 2014: 

202).  
10  Birleşik Malay Ulusal Örgütü (Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu), UMNO veya 

PEKEMBAR, Malezya'nın “Büyük Eski Partisi” olarak anılmaktadır, selefi olan “İttifak” ile 

birlikte Malezya federal hükümetinin ve 1957'deki bağımsızlık ile birlikte siyasete egemen 

olan Barisan Nasional (BN-Ulusla Cephe) koalisyonunun kurucusu ve baskın üyesidir. 2018 

genel seçimlerinde yenilgi yaşamıştır. 
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Mahathir’in Perspektifi  

Malay İkilemi11 yalnızca Malay tarihinde 13 Mayıs gibi çok önemli bir 

dönüm noktası olarak adlandırılan durumu anlamak için değil, aynı zamanda 

ulusların psiko-sosyal durumlarına dair paradoksal ve ironik özellikler 

hakkında çıkarımlarından dolayı da önemlidir. Yoksulluk ve ırk mecazları 

altında eleştirilerde bulunan Mahathir, Malayların ekonomik geri 

kalmışlıklarını vurgulamak ve bunun neden böyle olduğuna dair tespitler 

yapmaktadır. Hem Malayları hem de Malay olmayanları (yani Çinli ve Hintli) 

eleştirilen Mahathir, ekonomik ve sosyal iyileştirmeyi gerçekleştirmek için 

devlet tarafından Malaylara daha fazla yapıcı koruma sağlanması gerektiğini 

savunmaktaydı (Mohamed 1985: 31-32). Mahathir’e göre bu sosyo-ekonomik 

koruma ve iyileştirme ihtiyacının merkezinde, coğrafi bolluk, kırsal izolasyon, 

kalıtsallık ve kültür nedeniyle, göçmen toplulukların artan rekabeti veya 

yaşam koşulları ile yüzleşme konusunda bireysel olarak yetersiz ve aciz kalan, 

ayrıca modernleşen ve gelişmekte olan bir topluma karşı hazırlıksız olan bir 

Malay özne bulunmaktaydı. Özellikle, çevrelerinin bolluğu ve topluluğun 

içsel özellikleri ve karakteri (Mohamed 1985: 31), sadece en uygun olanın 

hayatta kalacağı değerlendirmesinin geçerli olduğu gerçekliğine karşın, bir 

devlet müdahalesi durumunun gerekliliğini ortaya çıkarmıştır.  

Mahathir’e göre, özellikli olarak Malayların güçlü çalışma veya zihinsel 

aktivite eksikliği, çocuklarını ihmal etmeleri, akraba evliliği ile birlikte bekâr 

yaşamdan hoşlanmamaları, Malay toplumunun ekonomik geriliğinin 

nedenleri olarak değerlendirilmiştir. Malayların kırsal alanlardaki konumları 

ve yaşam koşulları, onları hastalıklara karşı savunmasız kılmakta, bu vesileyle 

hem fiziksel hem de sosyal yalıtımın ortaya çıkarttığı cehalet ve bilgisizliğe 

maruz kalmaktaydılar. Buna ek olarak, Malaylar içerisinde var olan belirli 

kültürel özellikler nedeniyle de engelli idiler. Bunlar; sözde uysallık, 

uyuşukluk, kendini gerileme, karşı koymayan hoşgörü, kibarlık, nahoşluktan 

iğrenme, doğal nezaket ve kendine hâkim olma olarak değerlendirilebilir. 

Mahathir Mohamad'a göre ise tüm bu özellikler, “Malay sosyal kodu”nu 

oluşturmaktaydı. Bu durum ise sadece Malayların rekabet yeteneklerini 

azaltıyor ve ilerlemelerini engelliyordu. Mahathir’e göre tüm bu özellikler ve 

sosyo-kültürel ortam, yalnızca başkalarına bağlılıklarında kayıtsız değil, aynı 

                                                           
11  The Malay Dilemma-Dilema Melayu. İlk olarak 1970'de Singapur'da yayınlanmıştır. 

Mahathir’e ait eleştirilerle dolu bu kitap, Mahathir’in de partiden ihraç sürecini 

hızlandırmıştır.  
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zamanda saldırgan göçmen ırklarıyla rekabet edemeyen, yaşama zorluğuyla 

yüzleşmeye hazırlıklı olmayan bir insan türü üretmeye hizmet etmiştir 

(Mohamed 1985: 175-220).  

Başka bir deyişle, Mahathir'in Malay ırkını değerlendirmesinde ileri 

sürdüğü Malay geriliğinin yukarıda ifade edilen tespitleri ve sebepleri, eğer 

tedaviye tabi tutulur ve ıslah edilebilirse olumlu sonuçlar alınabilirdi. Khoo 

Boo Teik'in (1995) belirttiği gibi, Mahathir’in insanın ve ilerlemenin sosyal 

darwinist bakış açısına bağlılığı, evrimsel modernizmin aksiyomatik bir 

varsayımı, Mahathir’in bu yapıcı koruma çağrısının merkezinde yer 

almaktadır. Veya Mahathir’in eğitimi göz önüne alındığında aşı vs. gibi bir tıp 

doktoru olarak meseleye müdahale gereklidir. Çünkü karakter vb. nedenlerle 

Malaylar, bu kurumsal destek olmaksızın, değişen ve sürekli rekabetçi bir 

toplumda başarılı olmak için rakiplerine nispeten daha az donanımlıdırlar 

(Chio 2005: 65). 

Burada birincil tespit Mahathir’in olmakla birlikte, bunun uzun vadeli bir 

mesele olarak ulusal istikrar ve toplumsal birlik için gerekliliğine 

odaklanılmış olsa da bu noktada Malay seçkinlerinin 13 Mayıs isyanının 

ardından giderek daha fazla durumun ciddiyetinin farkında olduklarını 

belirtmek gerekir. Mahathir, elitlerin, halkın kaygılarına daha duyarlı 

olmadıkça, topluluk içindeki destek tabanlarını kaybetme tehlikesiyle karşı 

karşıya olduklarını belirtmiştir. Crouch'un (1996: 24) belirttiği gibi, 1969 

seçimlerinde özellikle hükümetin kendi bölgesi olarak gördüğü eyaletlerde, 

toplum içinde hükümetten uzaklaşan güçlü bir dalgalanma görülmüştü. İsyan, 

yalnızca genel olarak toplumun üyeleri arasında değil, geleceğin başbakanı 

gibi genç ultralar arasında da bastırılmış hayal kırıklıklarını ortaya çıkarmıştır.  

Bununla birlikte Malay seçkinleri, dönemin Başbakanı Tunku Abdul 

Rahman dönemi politikalarının tetiklediği etnik sorunlara ılımlı ve kademeli 

yaklaşımın, toplumun geniş çaplı desteğini korumak için yeterli olmadığı 

sonucuna varmışlardır. Bunun yerine, Malayları modern ekonominin ana 

akımına sokmak ve böylece kalkınmanın meyvelerinden daha fazla 

yararlanmalarını sağlamak için, Malay siyasi gücünün kullanılacağı yeni bir 

program başlatılması lüzumunu görmüşlerdir (Crouch 1996: 24). Böylece, 

Malayların ekonomik geri kalmışlığı ve bunu ele alma ve çözme ihtiyacı, 

1969'dan sonra hükümetin temel endişesi haline gelmiştir. Bu durum yirmi 

yıllık bir Yeni Ekonomik Politika'nın (1970-1990) formüle edilmesine yol 

açmıştır. Bu politikada eğitim, kamu hizmeti, sanayi, ticaret ve mülkiyet gibi 
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kamu katılımının tüm alanlarında Malay veya Bumiputera temsilini artırmayı 

amaçlayan aktif bir ulusal olumlu eylem politikasının sağlanması yoluyla, 

Malaylar ve Malay olmayanlar arasındaki ekonomik ve sermaye 

eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Burada değinilen durum, 

Malay ve Çinli toplulukları arasındaki sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin 13 

Mayıs ayaklanmalarına yol açan gerilimlerin sebebi olması nedeniyle, 

yeniden düzenleme politikası vesilesiyle, gelecekte ülkeyi tehdit edebilecek 

ve Malezya toplumunda gelecekte ortaya çıkabilecek sorunlara karşı koruma 

sağlamaya veya bunları önlemeye yardımcı olma zorunluluğuydu (Chio 2005: 

66).  

Ülkede var olan eşitsizliği düzeltmek amacıyla Malaylar için ekonomik 

eşit bir oyun alanı sağlamak üzere hazırlanan NEP,12 aynı zamanda anayasa 

sürecinde ayrıcalıklı bir Bumiputera ile imtiyazsız diğerleri/ötekiler gibi iki 

farklı toplum kesimi meydana getirmiş ve bu politikanın bir parçası olarak 

kurumsallaştırılmış, neredeyse tüm eylemler bunun üzerine gelişmeye 

başlamıştır. Bu da içeridekileri ve dışarıdakileri birbirinden ayıran bir 

kutuplaşmanın ve yapının istemli veya istemsiz bir şekilde inşa edilmesine 

katkıda bulunmuştur (Chatterjee 1993). 

Bununla birlikte Malezya siyasi elitlerinin devletin kuruluş dönemindeki 

politikaları, Malay ve Bumiputera toplulukları için çözülmesi gereken 

sorunlar olarak bir bilmece, yeterince iyi olmayan bir kimlik ve bir anayasa 

meydana getirmiştir. Bu durum, daha geniş Malezya toplumuyla müteakip 

ilişkilerde ve etkileşimde sürekli ve devamlı müzakere etmeleri gereken bir 

anayasa ve ulusal bir fedakârlık hissi meydana getirmiştir. Bu durum ise 

yeteneği ve potansiyeli ne olursa olsun yalnızca yardım, aktif müdahale 

ve/veya devletin cömertliği ile ilerleyebilen ve başarılı olabilen bireyler olarak 

bir Malay kimliğinin gelişmesine neden olmuştur (Chio 2005: 66-67).  

Mahathir Mohamad'ın (1985) böyle bir anayasanın veya pozitif 

ayrımcılık politikasının toplum üzerinde sahip olabileceği potansiyel olarak 

“sakatlayıcı” etkiye ilişkin yaptığı üstü kapalı kabulünün de kanıtladığı gibi, 

bunun tamamen beklenmedik olmayan bir sonuç olduğu da belirtilebilir. 

Böyle bir politika için Mahathir’in kendi argümanında ifade ettiği gibi: 

“Malaylar için ayrıcalıklı muamele (ör. Eğitim)…etnik eşitsizliğin bir 

göstergesi değildir. Malay dışındaki unsurların üstün konumlarını yıkmak için 

                                                           
12 National Economic Policy-Ulusal Ekonomi Politikası. 
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birer araçtırlar… Malaylar bu muameleden gurur duymuyorlar. Sakat 

insanlar gibi yasalarla korunmanın bu ayrıcalığından memnun değiller. 

Yapabilseler bu yasalardan kurtulmak isterler, ancak hayatın gerçeklerine 

karşı gururun ikincil seviyede kalması gerektiğini anlamak zorundadırlar 

(Mohamed 1985: 76). 

Bu nedenle, hayatın gerçekleri yani Malayların Malay olmayanların 

üstünlüğü karşısında ekonomik açıdan geriliği, toplum için daha eşit bir alan 

oluşturmak amacında olan bu mücadelede gururu geçersiz kılacaktır. 

Topluluğun sesini duyuramamasına bir yanıt olarak düşünülen şey, bu örnekte 

de aynı topluluk içinde sesi susturma etkisine sahipti. Geleceğin başbakanının 

bunu yaparak, burada adına konuştuğu geri kalmış ve engelli bir Malay 

topluluğunun oluşumuna istemeden katkıda bulunması küçük bir ironi 

değildir. Neo-liberal politikaların devlet tarafından benimsenmesi, bu 

tarihselleştirilmiş ve tartışmalı zemin içinde, kasıtlı veya kasıtsız bu tür 

endişelere ve sonuçlara yanıt olarak anlam kazanmaktadır (Chio 2005: 66-67).  

Birden fazla etnik-kültürel gruba sahip herhangi bir toplumu meydana 

getiren unsurlar arasında eşitlik, hayati öneme sahip bir sorun teşkil 

etmektedir. Malezya'nın doğuşundan bu yana, hatta Malaya bağımsız hale 

gelmeden önce dahi, bu sorun sürekli olarak siyasi çekişmenin odak noktası 

olmuştur. 12 yıllık bağımsızlık ve etnik uyum, bu sorunun kışkırttığı siyasi 

tartışmayı arttırmıştır. 13 Mayıs 1969 olayları ise bu sorunu daha da açığa 

çıkarmıştır.  

13 Mayıs 1969 olayı, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde Çin kökenliler 

ile Malaylar arasında meydana gelen şiddet olaylarıdır. Olay, 1969 Malezya 

genel seçimlerinin ardından muhalefet partilerinin iktidar koalisyonuna karşı 

seçim başarısı kazanması ile ortaya çıkmıştır. Resmi raporlar, ayaklanmalar 

nedeniyle ölenlerin sayısını 196 olarak göstermektedir. Buna karşın batılı 

diplomatik kaynaklar ise olaylar esnasında hayatını kaybedenlerin çoğunun 

Çinli olması ile birlikte bu rakamı 600'e yakın olarak belirtmişlerdir. 

Malezya'nın çok ırklı bir toplum inşa etme konusundaki gayretleri 10 Mayıs 

1969 seçimlerinden sonra muhalefetin başarısı neticesinde Kuala Lumpur 

sokaklarında şiddet olaylarına dönüşmüştür. “Ölümle ittifakı” simgeleyen 

beyaz saç bantları takmış, kılıç ve hançerler kullanan bir kısım Malaylar, 

başkentteki Çin bölgelerinde yaşayan halka saldırmıştır. Yaşanan yakma, 

yağmalama ve öldürme olaylarına karşı ise misilleme olarak Çinliler, bazen 

Hintlilerin de yardımıyla kendilerini tabanca ve tüfeklerle silahlandırmışlar ve 
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Malay yerleşim birimlerine saldırı gerçekleştirmişlerdir. Çinlilere ait evler, iş 

yerleri ve otomobiller de bu suretle ateşe verilmiştir (Time 1969).  

Yeni kurulan Çinli muhalefet partilerinin13 parlamento seçimlerinde 

İttifak'ın oy oranına büyük ölçüde darbe vurmasıyla sorun da başlamış oldu. 

Pek çok Çinlinin artık sadece ekonomik hegemonyayla yetinmediği, aynı 

zamanda siyasi güçten de bir pay almak istediği bu şekilde ortaya çıkmıştır. 

Malayları ve özellikle uzun süredir Malezya doktrinini Malaylar için 

dillendiren aşırı milliyetçi Malay siyasi elitini korkutmak için bundan daha 

kesin ve etkili bir şey düşünülemezdi. Alarma geçen milliyetçi siyasi elit, 

devlet kontrolünü elde tutmanın yollarını da bu şekilde tartışmaya 

başlamışlardır.  

Seçim sonucunda Kuala Lumpur'da Malayların katıldığı seçim sonrası 

organizasyonlara karşın Çin kökenlilerin katılımcı Malaylarla alay ettiği ve 

onları taciz etmeye başladığı olaylar yaşanmaya başladı. Bu tacizlere karşılık 

olarak da Malaylar, Çinlilere saldırdı. En az sekiz Çinli öldü ve 45 dakika 

içinde şehirde hızla yayılan isyanlar, Tunku'yu Kuala Lumpur’da 24 saatlik 

bir sokağa çıkma yasağı uygulamaya mecbur etti. Çatışmalar başkentte hızla 

artarken düzeni yeniden sağlamak için mücadele eden Tunku ve yardımcısı 

Tun Abdul Razak, iktidarı kendi ellerine aldılar. Parlamento, anayasal 

güvenceler de dâhil olmak üzere askıya alındı ve bu şekilde tutuklamalar da 

başladı. Malezya’da yayın yapan gazetelerin yayını birkaç gün süreyle askıya 

alındı. Bütün idari yetki, Tun Abdul Razak başkanlığında yeni kurulan ve 

bütün gücü eline toplayan Ulusal Operasyon Konseyi (NCO) tarafından 

alınmaya başlandı. Bu şekilde güvenliği tekrar sağlamak amacıyla adımlar 

atılmaya başlandı. Olaylara karıştığı ve terörist olduğu iddia edilen 93 kişi, 

Kuala Lumpur'da Çinlilerin yaşadığı bir apartmanda yakalandı. Razak, tüm 

komünistlerin ve bilinen sempatizanlarının yakalandığını bildirdi. Razak ve 

Tunku, çıkan olaylardan Komünist Çin'i sorumlu tutmuşlardır (Ali 1979: 44).  

Bu süreçte Çin, Malezya'daki komünist sempatizanlarına büyük 

meblağlarda para akıtmakla itham edilmiştir. Ancak ilerleyen süreçte Tunku, 

Çinlilere karşı bu sert söylemlerini yumuşatmış ve “sadık Çin unsurlarını” 

övmeyi ihmal etmemiştir. Bu şekilde tüm sıkıntıların Çinli komünistlerden 

kaynaklandığını söylerken ve toplumu oluşturan temel unsurlardan birini 

açıktan hedef alırken yanıldığını da ifade etmiştir. Gerginlikler birkaç gün 

                                                           
13 Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Democratic Action Party. 
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sonra hafiflerken, sokağa çıkma yasakları, ev sahiplerinin dışarı çıkıp yiyecek 

almasına izin verecek kadar uzun süre esnetildi. Ancak yangınlar devam etti 

ve ara sıra etnik çatışmalar yaşandığı görüldü (Time 1969). 

Bir anda ortaya çıkan etnik ayaklanmalar, Yang di-Pertuan Agong olarak 

isimlendirilen Sultan tarafından ulusal olağanüstü hal veya Darurat ilan 

edilmesine yol açmıştır. Bu ise Parlamentonun Malezya hükümeti tarafından 

askıya alınmasına neden olmuş, ayrıca Ulusal Operasyon Konseyi-Majlis 

Gerakan Negara’nın (NOC-MAGERAN) 1969-1971 yılları arasında ülkeyi 

yönetmek üzere geçici bir hükümet tesis etmesini sağlamıştır (Weiss 2006: 

85).  

13 Mayıs olayları, ilk başbakan Tunku Abdul Rahman'ın görevden 

ayrılmasına ve ardından Tun Abdul Razak'ın idareyi ele almasına yol açması 

ve nihayetinde Yeni Ekonomi Politikası'nın (NEP) uygulanmasıyla 

Malayların lehine olacak bir hükümet politikası değişikliğiyle sonuçlanması 

nedeniyle Malezya siyasetinde stratejik bir dönüm noktasıdır. 31 Ağustos 

1957'de İngiliz sömürge yönetiminden bağımsızlığını kazanmasına karşın 

Malaya, genel itibariyle kentlerde çoğunlukta bulunan ve ülke ekonomisinin 

ciddi bir kısmını kontrol altında tutan Çin kökenliler ile daha yoksul ve kırsal 

bölgelerde yoğun olarak yaşayan Malaylar arasında keskin bir servet 

farklılığından kaynaklı sorunlar yaşamaktaydı. Buna karşın, Malay siyasi 

gücünün özel ayrıcalıklı konumu, Malaya bağımsızlığı sırasında yazılan 

Anayasa'nın 153. Maddesi14 ile garanti altına alınmıştı (Chua 2012: 39). 

Malay üstünlüğünü -Ketuanan Melayu- kurumsallaştırmak için radikal 

önlemler isteyen Malay ultralar arasında ateşli tartışmalar yaşanırken, Çinli 

gruplar etnik çıkarlarının korunması çağrısında bulunmuş ve Malay olmayan 

muhalefet partisi üyeleri Malay üstünlüğü yerine Malezyalı olma ayrıcalığını 

savunmuşlardır (Liow 2009: 30). 1963'e gelindiğinde ise tüm bu etnik 

gerilimin ortasında Malezya Federasyonu bünyesinde, Malaya Federasyonu, 

Singapur, Borneo Adası’nda Sarawak ve Sabah’ı da içerecek bir federasyon 

şeklinde genişlemiştir.  

1969 olaylarından önce Malaylar ve Çinliler arasında farklı dönemlerde 

ırki çatışmalar yaşanmıştı. Örneğin, Penang'da, 1957'de George Town'un 

                                                           
14  Malezya Anayasası'nın 153. maddesi, Malezya Sultanı’na "Malayların, Sabah ve Sarawak 

eyaletlerinden herhangi birinin yerlilerinin özel konumlarını ve diğer toplulukların meşru 

çıkarlarını korumak" ve kamu hizmetine giriş için kotalar belirleme, kamu bursları ve halk 

eğitimi gibi bunu yapmanın yollarını tespit etme yetkisi vermektedir.  
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yüzüncü yıl kutlamaları sırasında ırklar arasındaki gerginlik şiddete dönüşerek 

günlerce süren çatışmalara ve ölümle sonuçlanan şiddet olaylarına 

dönüşmüştü (Horowitz 2003: 275). 1959 ve 1964'te de kargaşa yaşandı. 

1967'de para birimindeki devalüasyona karşı bir protesto olarak ortaya çıkan 

ve etnik şiddete dönüşen olaylar da görüldü (Lyn 2014). Singapur'da, ırklar 

arasındaki gerginlik, 9 Ağustos 1965'te Singapur'un Malezya'dan ayrılmasına 

katkıda bulunan 1964 Seçim İsyanlarına yol açmıştı. Kısacası 13 Mayıs 

olayları ilk değildi. Ancak açıkça görülüyor ki en fazla etki edeni olmuştur. 

Zira yaşanan diğer yerel olaylar göz önünde alındığında 13 Mayıs olayı, ülke 

geneline yayılma potansiyeline sahipti ve bu ise yönetimi daha ciddi ve sert 

bir müdahaleye sevk etmiştir.  

1969 seçimlerinde iktidar koalisyonu olan Perikatan ittifak partisi, 

muhalefet partilerinden, özellikle de yeni kurulan ve çoğunlukla Çin partileri 

olan DAP ve Gerakan'dan güçlü bir meydan okumayla karşı karşıya kalmıştır. 

Mevcut olan sosyo-ekonomik gerilimlerin devam eden etkisi ile birlikte, 

seçimden önce, gergin bir atmosferin oluşumuna etki eden kısmi ırkçı 

olayların yaşanması da buna eklenmiştir (Asli 1993: 158). Penang'da bir 

Malay siyasi parti mensubu Çinli bir çete tarafından öldürülürken, Kuala 

Lumpur'da bir Çinli, polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Radikal 

muhalifler, seçimin boykot edilmesi ve şiddet tehdidinde bulunmasına karşın, 

vurulan gencin seçim gününden önce düzenlenen cenaze töreni olaysız 

geçmiştir (TCT 1969c). 

13 Mayıs Olaylarının Gelişimi 

Genel seçim 10 Mayıs 1969'da yapıldı ve seçim gününde herhangi bir 

olay yaşanmadı. Sonuç, İttifak'ın oyların yarısından daha azını kazandığını 

gösterdi. Bu ise iktidar koalisyonu için büyük bir gerilemeydi (Keat 2004: 

138-139). Ulusal düzeyde Perikatan ittifakı, önemli ölçüde kan kaybetmiş olsa 

da Parlamentodaki sandalye sayısında çoğunluk kazanmıştı. İttifakın Çinli 

bileşeni olan MCA tarafından kazanılan sandalye sayısı da yarı yarıya 

azalmıştı. Eyalet düzeyinde İttifak, Selangor'da yalnızca tek bağımsız adayla 

işbirliği yaparak çoğunluğu elde etmişti, çünkü muhalefet Selangor Eyalet 

Yasama Meclisi’nin kontrolü için İttifak'a bağlıydı ancak belirsizlik devam 

etmekteydi. İttifak, Kelantan ve Perak'ın kontrolünü PAS’a karşı kaybetti ve 

muhalefetteki Gerakan, Penang'daki eyalet hükümetinin kontrolünü kazandı 

(Cheah 2002: 105). Bu şekilde dengeler de değişmiş oldu. 
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11 ve 12 Mayıs gecesi Muhalefet partileri DAP ve Gerakan, seçimlerdeki 

başarılarını kutlamaya başladılar. Özellikle büyük bir Gerakan alayı, parti 

liderleri olan V. David'i karşıladı (Soong 2007: 42-43). Malay olmayanların 

Malaylarla alay ettiği ve muhalefet partilerinin geçit törenlerinin son derece 

kışkırtıcı olduğu belirtilmiştir. Muhalefetin bazı destekçilerinin Selangor 

başbakanının konutunun önünden geçtiği ve bir Çinli lehine konutu terk 

etmesini talep ettiği de hızla yayılan haberler arasındaydı (Horowitz 2003: 

181). Muhalefet partilerinin kutlamaları Malay siyasi gücüne bir saldırı olarak 

değerlendirilmiştir. Malay gazetelerinden Utusan Melayu, sonuçların Malay 

yönetiminin geleceğini tehlikeye attığını, bunun bir beka meselesi haline 

geldiğini ve bu tehlikenin bertaraf edilmesi için derhal harekete geçilmesi 

gerektiğini değerlendirmiştir (Horowitz 2003: 283). Buna karşın 12 Mayıs'ta 

UMNO Gençlik yapılanması, Selangor Menteri Besar15 Dato' Harun bin 

Idris'e zafer yürüyüşü yapmak istediklerini bildirdiler. UMNO ise daha sonra 

Harun bin İdris'in evinden başlayacak bir alayı duyurdu. Tunku Abdul 

Rahman bu misilleme yürüyüşünü “kaçınılmaz” olarak nitelendirecekti, aksi 

takdirde parti üyelerinin, muhalefetin güç gösterisi ve kendilerine yöneltilen 

hakaretlerden sonra etkileri azalacaktı (Hwang 2003: 78). Malaylar, kırsal 

alanlardan, o zamanlar ağırlıklı olarak Çinlilerin yaşadığı bir şehir olan Kuala 

Lumpur'a getirildi. Bazıları silahlı idi ve binlerce Malay geçit törenine 

katılmak için hazır bulundu (Slimming 1969: 28-29). 

UMNO yürüyüş alayı, 13 Mayıs Salı akşamı saat 19.30'da planlandı. 13 

Mayıs sabahı, Malaylar, Kampung Baru'nun kenarındaki Jalan Raja Muda'da 

Harun bin Idris'in evinde toplanmaya başladı, ancak bazıları Pazar akşamı 

erkenden oradaydı. Malaylar, Morib ve Banting gibi Selangor'un çeşitli 

bölgelerinden geldiler ve bazıları Perak'ın farklı bölgelerinden gelmişti (Saat 

2014: 126-127). Saat 18.00 sıralarında Setapak'ta mitinge giden bir grup 

Malay ile onlarla alay eden Çinliler arasında yumruk yumruğa kavga çıktı ve 

bu olay şişe ve taş atmaya dönüştü (Von Vorys 1975: 328). Çatışma haberleri 

daha sonra Jalan Raja Muda'da toplanan kalabalığa ulaştı ve akşam 18:30'dan 

önce, birçok Malay toplanma noktasından ayrıldı ve bitişik Çin bölümlerine 

yöneldi. Şiddet bir kez patlak verdiğinde, hızla ve kontrolsüz bir şekilde tüm 

şehirde Jalan Campbell, Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kampung Datuk 

Keramat, Kampung Pandan, Cheras ve Kampung Kerinchi'ye yayıldı (NOC 

1969). 

                                                           
15  Selangor Eyaleti Başbakanı. 
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Slimming'e (1969: 29) göre, Çinliler başlarda şaşırdılar ve bir saatten 

fazla misilleme yapmadılar. Ancak NOC resmi raporu, Çin gizli cemiyeti 

unsurlarının, Kampung Baru'da şiddet başladığında saldırıya hazır olduklarını 

ve harekete geçtiklerini öne sürmüştür (NOC 1969). Batu Road'da Çinli ve 

Hintli dükkân sahipleri kendilerini doğaçlama bir savunma kuvveti haline 

getirmeye çalışırken, Chow Kit bölgesine saldırmaya çalışan bir Malay grubu, 

silahlı gizli bir Çinli çetenin üyeleriyle karşılaştı ve geri çekildiler. Çinliler, 

Çin bölgelerinde bulunan Malaylara saldırdı (Von Vorys 1975: 333). Ayrıca 

Batu Road üzerindeki UMNO merkezini yakmaya çalıştılar ve Salak Selatan 

Polis Karakolu’nu kuşatma girişiminde bulundular (Slimming 1969: 29). 

Akşam erken saatlerde isyancılar, güvenliği sağlamaya çalışan ve göz 

yaşartıcı gaz kullanan polis güçleri ile karşılaştı. Kuala Lumpur bölgesi için 

24 saatlik sokağa çıkma yasağı radyoda saat 19.35'te duyuruldu ve saat 

20.00'de televizyonda tekrarlandı. Daha sonra, 20.30 ile 21.00 saatleri 

arasında, Polis Başmüfettişi Mohamed Salleh bin Ismael tarafından vur emri 

verildi. Bunu, Silahlı Kuvvetler Komutanı General Tunku Osman Jiwa'nın 

başka bir vur emri takip etti (Slimming 1969: 30-31). Ordu konuşlandırıldı ve 

isyandan etkilenen bölgelere akşam 22.00 sıralarında askerler girdi (NOC 

1969). Sokağa çıkma yasağından habersiz birçok kişi de bu suretle zarar gördü 

(Slimming 1969: 30-31). 

Ordu önemli yol kavşaklarında konuşlandı ve ana caddelerde devriye 

gezdi. Ancak sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olmasına rağmen, Kampung 

Baru ve Pudu gibi bölgelerdeki gençler emri görmezden geldi. Cinayetlerin 

çoğu Salı gecesi ve Çarşamba sabahı meydana gelmesine rağmen, Malaylar 

tarafından Çinli işletmelerinin ve evlerinin yakılması ve yağmalanması ve 

çoğu ciddi kundaklama olayının Perşembe gecesi ile Cuma günü meydana 

gelmesiyle devam etti. Toplamda 450'den fazla ev yakıldı (Slimming 1969: 

41-43). Şiddet kentsel alanlarda yoğunlaşmış ve Malacca, Perak, Penang ve 

Çin nüfusunun benzer şekilde daha büyük olduğu komşu Singapur'daki küçük 

rahatsızlıklar dışında, ülkenin geri kalanı sakin kalmıştır. Durum yavaş yavaş 

normale dönünce de sokağa çıkma yasağı kademeli olarak gevşetilmiş, ancak 

ayın sonuna kadar sokağa çıkma yasağı öğleden sonra 15:00'dan sabah 6:30'a 

kadar yürürlükte kalmıştır (Slimming 1969: 44-46). Ancak toplumsal 

çatışmalar son bulmamıştır. 28 Haziran 1969'da Malayların Hintlilere 

saldırmasıyla Sentul'da yeniden ayaklanma patlak vermiş ve 15 kişi ölmüştür 

(Slimming 1969: 64). 
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Ulusal Operasyon Konseyi 

Olaylar sırasında Selangor eyaleti genelinde sokağa çıkma yasağı 

uygulamaya başlandı. Yaklaşık 2.000 Kraliyet Alayı askeri ve 3.600 polis 

memurundan oluşan güvenlik güçleri görevlendirildi ve durum kontrol altına 

alınmaya çalışıldı. 14 ve 16 Mayıs'ta ülke genelinde olağanüstü hal ve 

beraberinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 15 Mayıs'ta, Yang di-Pertuan 

Agong Sultan İsmail Nasiruddin Şah tarafından Olağanüstü Hal Bildirisi’nin 

ardından Tun Abdul Razak başkanlığındaki Ulusal Operasyon Konseyi 

(NOC) kuruldu. Anayasanın bazı bölümleri de askıya alındı (Tan 2009: 183). 

Parlamento askıya alındığında NOC, takip eden 18 ay boyunca en yüksek 

karar alma organı oldu. Eyalet ve Bölge Operasyon Konseyleri eyalet ve yerel 

yönetimleri devraldı. NOC, ülkede kanun ve düzeni yeniden sağlamak için 

gerekli güvenlik önlemlerini uyguladı (NOC 1969). 

Gazete yayınları 15 Mayıs'ta durduruldu, ancak 18 Mayıs'ta yeniden 

başladı ve 21 Mayıs'ta sansür uygulanmaya başlandı (Von Vorys 1975: 352-

354). Ülkede düzenin restorasyonu yavaş yavaş sağlandı. Sokağa çıkma 

yasakları ülkenin çoğu yerinde devam etti, ancak kademeli olarak azaltıldı. 

Etkilenen bölgelerde iki ay içinde huzur yeniden tesis edildi. Şubat 1971'de 

parlamenter düzen yeniden kuruldu. Ancak olağanüstü hal ilanı ve çıkarılan 

kanun (1969 Acil Durum Kararnamesi) hiçbir zaman iptal edilmemiştir (Tan 

2009: 183). 

NOC, 9 Ekim 1969'da bir rapor yayınladı ve ayaklanmaların birincil 

nedeni olarak etnik siyaseti gösterdi. Ancak suçu Malaylara yüklemek 

konusunda isteksiz davranılmıştır. Rapora göre özellikle ülke ekonomik 

hayatında kendini dışlanmış hisseden Malaylar, artık kamu hizmetlerinde 

kendi yerlerinde bir tehdit hissetmeye başlamışlardı (NOC 1969). Malay 

politikacılar tarafından, ülkedeki özel sektörün büyük bölümünde çalışan 

Malay olmayanlara karşı uygulanan kapalı kapı tutumundan hiç söz 

edilmemiştir. Malay olmayan bazı ırkçı seçim konuşmalarında, Malay polis 

ve memurlarına karşı sürekli olarak bir öfke besledikleri belirtilmiştir. Bu 

durum ise Malay olmayan toplulukların bazı kesimleri arasında yasa ve 

otoriteye saygının bozulmasına doğrudan etki etmiştir. Ayrıca ayaklanmaların 

nedeni ve devam eden süreçte kısmen hem Malaya Komünist Partisi'ne hem 

de gizli örgütlere bağlanmıştır (TCT 1969a).  

“13 Mayıs'ta şiddetin patlak vermesi, güçlerin etkileşiminin bir 

sonucuydu... Bunlar arasında kuşak farkı ve ülkedeki farklı etnik 
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kökene sahip insanların anayasal yapıyı yorumlamalarındaki 

farklılıklar yer almıştı...; yakın zamanda yapılan genel 

seçimlerde bazı ırkçı parti üyelerinin ve destekçilerinin ölçüsüz 

açıklamaları ve kışkırtıcı davranışları ile birlikte Malaya 

Komünist Partisi ve gizli cemiyetlerin etnik duyguları ve devlete 

karşı şüpheleri körüklemede oynadığı rol ile Çin-Malay 

ilişkilerinde güvensizlik geçmişine sahip Malayların endişeli ve 

daha sonra umutsuz ruh halleri ve seçimlerden hemen sonra 

meydana gelen etnik hakaretler neticesinde ve Malayların kendi 

ülkelerinde gelecekte hayatta kalma ve beka tehdidinin bir 

sonucu olarak 13 Mayıs trajedisi ortaya çıkmıştır.” (NOC 

1969). 

 

Bununla birlikte sorunun, bir komünist isyan örneğinden ziyade, 

Malaylar ve Çinliler arasındaki toplumsal bir çatışma olduğu belirtilmiştir. 

Raporda ayrıca, güvenlik güçlerinin krizi ele alırken tarafsızlık göstermediği 

yönündeki söylentiler de yalanlanmıştır (NOC 1969). Tunku Abdul Rahman, 

rapordan iki hafta önce yayınladığı bir kitapta, şiddetten ve komünistlerin 

etkisinden muhalefet partilerini sorumlu tutmuş ve olayların Çinli komünist 

gençler tarafından tetiklendiğini ileri sürmüştür. Tunku, Malayların, Çinlilerin 

ve Hintlilerin çoğunluğunu herhangi bir sorumluluktan muaf tutmuş ve 14 

Mayıs'ta Kuala Lumpur'da bir araya gelen Malayları sadece “tahammül 

edilemez provokasyonlara yanıt veriyor” olarak değerlendirmiştir (Rahman 

1969: 105). Buna karşın Mahathir ise özetle Tunku’yu hedef almış, olayların 

meydan gelmesinde yönetişim eksiklikleri ile birlikte idarenin esas sorunlara 

çözüm bulmamasını eleştirmiştir.  

Lider Değişimi  

Hükümetin bu krizde ilk tepkisi, krizin suçunu komünist kışkırtıcılara, 

muhalefet partilerine ve diğer ulus karşıtı unsurlara16 yüklemek olmuştur 

(Rahman 1969). Tunku, ülke çapında bir olağanüstü hal ilan etmiş, doğu 

Malezya'daki seçimleri askıya almış ve Tun Razak'a, Ulusal Operasyon 

Konseyi'nin başında ve orduyla işbirliği içinde kararnameyle ülkeyi 

yönetmesi talimatını vermiştir. Siyasi faaliyetler bu suretle yasaklandı, sıkı ve 

sert basın sansürü uygulandı ve NOC'ye yaşam ve özgürlük üzerinde geniş 

                                                           
16  Gerakan, DAP ve Malay Komünist Partisi vb. 



145 

kapsamlı yetkiler verildi. Bu tür otoriter hareketler, sıkıntılı durum göz önüne 

alındığında belki anlaşılabilirdi. Yine de durum normale dönerken, Tun Razak 

ve NOC, bu tedbirlerin uzun vadeli bir çözüm umudu olmadığını açıkça 

belirtmişlerdir. Krizin komünistlerin planladığı bir şey değil, daha çok 

Malezya toplumunda uzun süredir devam eden derin gerilimlerin sonucu 

olduğunu da kabul etmişlerdir (NOC 1969). Bu nedenle de Malezya'nın 

uygulanabilir ve genel olarak kabul edilebilir bir siyasi ve ekonomik sistem 

bulması gerekiyordu. Ancak 13 Mayıs ve devam eden ayaklanmaların 

ardından ülke liderliğinin bunu başarma yeteneği, iktidar partisinin kendi 

içinde hem sertliği hem de sonuçları açısından önemli olan bir güç 

mücadelesinin patlamasıyla tehdit edilmişti. Buna karşın yeni bir lider 

etrafında yeni bir sistemin tesis edilmesinin fayda sağlayacağı 

değerlendirilmiştir.  

Tunku Abdul Rahman 1968'de “Malaylar, yönetilmesi çok kolay bir 

halktır” demişti (Wicks 1971: 19). Sanki farklı bir dönemden bahsediyor 

gibiydi. Malay olmayan grupların 1969 seçimlerindeki başarısı birçok Malay 

arasında, UMNO'nun kademelerine bile nüfuz eden güçlü bir hüsran dalgasına 

yol açtı. Birkaç genç Malay politikacı Tunku'nun hayırsever paternalizmini 

eleştirmiş ve istifasını istemişti. Malay öğrenci grupları sert bir şekilde Malay 

haklarının ve ayrıcalıklarının daha fazla korunması, Malaylara ait olmayan 

bazı mülklere el konulması ve hatta Çinlilerin vatandaşlık haklarının 

kaldırılması için çağrıda bulunmaya başladı. Ayrıca monarşik parlamenter 

demokrasiye karşı otoriter yönetimin devamını tercih ettiklerini de belirttiler. 

Muhalifler argümanlarının gücünü abarttılar ve hem Tunku'nun siyasi 

zekâsını hem de diğer bakanların Bapa Malaysia’ya olan bağlılığını hafife 

aldılar. Yine de aşırılık yanlıları geçici olarak engellenirken, hükümetin 13 

Mayıs'a vereceği uzun vadeli yanıtta Malay hassasiyetlerinin ana düşünce 

olması gerektiği fark edilmiştir. Müteakip politikalar, tamamen onaylanmasa 

da tepkilerin dikkate alındığını göstermiştir. NOC Raporunda “13 Mayıs 

olayları bir daha olmayacaksa, bu Milletin ayakta kalması için ırksal 

gerilimlere yol açabilecek konuların sorumsuz fırsatçılar tarafından istismar 

edilmemesini sağlamalıyız.” denilmiştir (NOC 1969). Ulusal Operasyon 

Komitesi başında bulunan Razak, Mayıs rahatsızlıklarının nedenleri ve doğası 

hakkında “gerçekçi, halkımızın sosyal ve ekonomik koşullarını tam olarak 

dikkate alan, sarsılmaz ve sağlam bir temele dayanan bir siyasi çerçeve inşa 

etme” gereğini raporda belirtmiştir (NOC 1969). 
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Bağımsızlıktan sonra, etnik gerginlikler devam etmekteydi. Malezya'da 

sosyal, ekonomik, eğitimsel ve politik alanlarda büyüyen Çin etnik kökeni ve 

10 Mayıs 1969'da seçimler yapıldığında, etnik gruplar arası rekabet 

zirvedeydi. Çeşitli siyasi partiler giderek artan bir şekilde sert üslup 

kullanmaya başlamış, buna karşın giderek keskinleşen etnik sorunları 

görmezden gelen partiler bulunmaktaydı ve 1969 seçimlerinde tüm partilerde 

var olan çeşitli toplumsal duyguları açıkça ortaya çıkmıştı. Etnik gruplardan 

birine karşı kültürü, dili aşağılayan sözler, Malezya'daki siyasi ve sosyal krizin 

doruk noktası olmuştur (Mutalib 1996: 76-77). Lider değişimi ile de bu kriz 

aşılmaya çalışılmıştır.  

Lider değişimi ile birlikte idareyi ele alan Tun Abdul Razak Hüseyin, 

1974'te Parti Islam SeMalaysia’ı,17 Parti Gerakan Rakyat Malaysia’ı18 ve Parti 

Progresif Penduduk’u,19 PERIKATAN ittifakına katılmaya davet etmiştir. 

Parti liderleri Dato Asri Hj Muda, Tun Lim Chong Eu ve Dato' Seri SP 

Seenivasagam, Malezya'nın birliği adına öneriyi memnuniyetle 

karşılamışlardır. Ancak çeşitli partilerin koalisyonu olduğu için Dato Asri Hj 

Muda, bu koalisyonun adının PERIKATAN'dan Barisan Nasional olarak 

değiştirilmesini önermiştir. Bu öneri tüm taraflarca memnuniyetle 

karşılanmıştır (Muda 1993: 97).  

Bu yeni koalisyonun, Malezyalılar arasında yeniden birlik oluşturmayı 

da başardığı değerlendirmesi yapılabilir. Tüm bu koşullar altında hükümet, 

anlamlı olarak değerlendirilmesi gereken seçim rekabeti düzeylerine 

hoşgörülü davranırken, 13 Mayıs olayından sonra yapılan yedi parlamento 

seçimini de kazanabilecek kadar sivil özgürlükleri kısıtlamış, açıkça UMNO 

ve BN, tek parti egemenliğini kurarak, sözde demokratik bir rejimden meşru 

faydalar elde etme kapasitesini arttırmıştır. Tunku’dan sonra Razak ile bu 

gelenek halefleri olan başbakanlar vasıtasıyla ileri dönemlere taşınmıştır. 

Rukun Negara ve Yeni Düzen 

Tüm Malezya siyasi partileri için esas sorunlardan bir tanesi, İngilizlerin 

sömürge yönetimleri sona ermeden önce Malayları, siyasi gücü Malay 

olmayanlarla paylaşmalarının, Malayların çıkarlarını tehdit etmeyeceği 

konusunda vermeleri gereken güvence idi. Lee Kuan Yew ve diğer Çin 

                                                           
17  Malezya İslam Partisi-PAS. 
18  Malezyalı Halk Hareketi Partisi. 
19  Halkın İlerici Partisi-PPP.  
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kökenli siyasetçiler Malezyalıları etnik temelli siyasi yapılaşma yerine ortak 

bağlılık temelinde birleştirmeye çalışmak için Dayanışma Sözleşmesi’ni 

kullandıklarında, UMNO'nun muhafazakâr üyeleri o kadar şiddetli ve 

olumsuz tepki verdiler ki Singapur federasyondan atılmak zorunda kaldı. Yine 

de Kelantan'da PAS'a verilen desteğin derecesinin gösterdiği gibi, kendi 

saflarında bile UMNO, en yoksul bileşenlerinin ihtiyaçlarına cevap 

veremiyordu. İttifakın diğer iki üyesi, MCA ve MIC, şehirlere iş aramak için 

gelen Çinli ve Hintli işçiler gibi daha yoksul bileşenleri tarafından koruyucu 

olarak algılanıyordu. Ancak bu partilerde kendi destekçilerinin ihtiyaçlarını 

karşılayamamaktaydılar. Bu ihtiyaçları karşılamak ve MCA ve MIC'ye bir 

alternatif sağlamak için, iki yeni parti kurulmuştu. Bunlar ise 1966'da DAP ve 

1968’de Gerakan idi (Hooker 2003: 230). Çinli etnik kökene mensupların 

Malezya'ya gelişi başlangıçta sadece ticaret içindi, çünkü Malaya yarımadası, 

ticaretin merkezi haline gelen ve Batı ile Doğu'yu birbirine bağlayan altın 

yarımadalardan biri haline gelmişti. Bununla birlikte, Çin etnik grubunun 

İngiliz işgalinden önce Malezya'ya gelişinin iki etnik grup arasında bir 

çatışmaya neden olmadığı açıktır. İngilizlerin Malezya'ya sömürgeci olarak 

ulaşması Malezya'daki nüfusun modelini değiştirmiş, İngiliz işgali sırasında 

etnik Çinlilerin büyük çapta gelişi, geçmişte etnik Çinlilerin gelişinden 

farklılık arz etmiştir. Ekonomik işbirliği alanında Malay topluluğunun, 

İngilizlerin etnik Çinlileri ve Hintlileri istihdam etmesiyle birlikte, bu büyük 

stratejinin ve nüfusun seferber edilmesi, İngilizlerin ekonomik anlamda 

Malezya'nın tam anlamıyla işgalini gerçekleştiren etmenlerden biri olmuştur. 

Bu göç dalgası ise Malaya içinde birçok partinin siyasi algısını zaman 

içerisinde değiştirmiştir. Uzun zamandır gurur duyulan uyum ve birliğin 

oldukça kırılgan olduğu 1969 Mayıs olaylarıyla ortaya çıkmıştır. Malezya'nın 

İngilizler tarafından bağımsızlığını kazanmasından önce zikredilen Toplumsal 

Sözleşme ve güç paylaşımı kavramı, sadece liderlere değil tüm Malezyalılara 

büyük bir darbe vurmuştur. Irksal sorunlara yol açan faktörler arasında 

Malezya’yı oluşturan etnik unsurlar arasındaki yüksek gelir uçurumu ve 

yoksulluk bulunduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca ırka göre farklılaşan 

Malezyalıların ekonomik faaliyetleri de halkın memnuniyetsizliğine katkıda 

bulunmuştur. Tüm bu etmenler, kanlı trajediye katkı sağlamıştır. Bu nedenle, 

durumu düzeltmek için çeşitli önlemler alınmıştır (Saat 2014). 

10 Mayıs 1969'da yapılan genel seçimlerde, UMNO ve MIC 

koltuklarının bir kısmını kaybetti. Ancak MCA, Çinli seçmenlerin desteğini 
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kaybetmesi nedeniyle çok daha ağır kaybetti. Sonuç olarak, ittifak üyesi 

olmayan muhalefet partileri kentsel oyların üçte ikisinden fazlasını kazandılar 

ve bunu coşkuyla kutlamaya başladılar. İktidardaki İttifak'ın önemli bir üyesi 

olan MCA'ya verilen desteğin azalması, İttifak'ın üzerine inşa edildiği 

toplumlar arası temeli baltalamıştır. Her iki yeni parti de eşit haklar kavramını 

desteklemiş ve İttifak'a yönelik olmayan oyları bölmekten kaçınmak için 1969 

seçimleri için bir seçim anlaşması yapmıştı. Bu şekilde, İttifak'a verilen 

desteğin zayıflamasının ciddi sorun potansiyeli taşıdığı fark edildi. Bu nedenle 

de yeni bir politika geliştirilmek istenmiştir. Bu politika Rukun Negara olarak 

belirlenmiştir. 

Malezya’nın fiili bağlılık yemini olan Rukun Negara,20 isyana bir tepki 

olarak ortaya çıkmıştır. İlkeler, 31 Ağustos 1970'te Malezyalılar arasında 

birliği teşvik etmenin bir yolu olarak tanıtıldı. O zamanlar az tanınan ve 10 

Mayıs seçimlerinde UMNO adayı olarak koltuğunu kaybeden Mahathir 

Mohamad, isyandan hükümeti sorumlu tutmuştur. Özellikle de zamanın 

Başbakanı Tunku Abdul Rahman'a “basit fikirli” olduğu ve Malayların 

ekonomik paya sahip olduğu müreffeh bir Malezya planlamadığı için tepki 

göstermiştir. Tunku ise Mahathir'in UMNO'dan kovulmasına yol açan ırksal 

çatışmalardan Mahathir gibi “aşırılıkçıları” sorumlu tutmuştur. Mahathir’in 

ifadelerinde ise durum daha farklı ele alınmıştır:  

“Uzun süreli seçim kampanyasındaki olağanüstü gerginlik 

düşünülürse, bu kutlama kararı bence bir basiretsizlik örneğiydi. 

Kalabalığa Malay olmayanlar hâkimdi ve birçoğu kaba saba 

hareket ve ifadelerde bulunuyordu. Melayu balik kampung 

(Malaylar, köylerinize dönün) ve “Burası artık bizim ülkemiz” 

gibi sloganlarla Kampung Baru'daki Malayları taciz ediyorlardı. 

Kutlama olarak başlayan yürüyüş bambaşka bir renge 

bürünmüştü. Ertesi gün, 13 Mayıs tarihinde, Kampung Baru’lu 

Malayların yanı sıra Kuala Lumpur çevresinden gelen ve onlara 

katılan diğer Malaylar bir karşı gösteri düzenledi. Büyük 

                                                           
20   Ulusal İlkeler: Malezya'nın Bağımsızlığının 13. yıldönümünü anmak için 31 Ağustos 

1970'de ilan edilmiştir. 1969'da Malezya'daki ırklar arasındaki birliği zayıflatan 13 Mayıs 

olayının ardından tanıtılmıştır. Güçlü bir birlik oluşturmanın temel amacı olarak 

oluşturulmuştur. İlkeler, ülkenin başarısı ve istikrarı için uyum ve birliğin anahtarını açık bir 

şekilde içermektedir. Bu prensipler; Allah inancı, Krala ve Ülkeye Sadakat, Anayasanın 

Üstünlüğü, Hukuk Kuralları, Nezaket ve Ahlak olarak ilan edilmiştir (MI, 2016). 



149 

kalabalık kontrolden çıkınca da Kuala Lumpur’daki uğursuz 

etnik ayaklanma bunu izledi (Mohamad 2014: 198). 

“Sıkıntı uzun süredir içten içe kaynıyordu ve bazılarımız 

olacakları önceden görebilmişti. Ben Tunku’yu belirtiler 

konusunda uyarmaya çalıştım, ancak bana kulak asmadı. 1969 

genel seçimlerinden önceki iki yıl boyunca Malaylar ile Çinliler 

arasındaki karşıtlıkta keskin bir artış olmuştu. Malaylara ve 

diğer yerel halklara tanınan belirli ayrıcalıkların Anayasa 

güvencesinde olması, İHP’deki Seenivasagam kardeşlerin yanı 

sıra birçok Çinli tarafından açıkça sorgulanıyordu. Ipoh 

yakınlarında ağırlıkla Çinlilerden oluşan seçim bölgelerinde 

MCA ve İttifaka karşı aldıkları yerel destek güçlüydü. Bu 

dönemde 11 Çinli ihanetten suçlu bulundu ve ölüm cezasına 

çarptırıldılar. Söz konusu dava dünyanın dört bir yanında 

kınanınca ve hoşgörü çağrıları söz konusu olunca Tunku, 

hükmün ömür boyu hapse çevrilmesine karar vermiş, bu da 

Malayların Çinlilere daha da kuşkuyla bakmasına yol açmıştı” 

(Mohamad 2014: 199). 

Olumlu eylem politikaları, Yeni Ekonomik Politika'yı (NEP) ve beş yıl 

sonra 1974'te Selangor eyaleti dışında bir Federal Bölge olarak Kuala 

Lumpur'un oluşturulmasını içeriyordu. İsyanların ardından Tunku Abdul 

Rahman, ülkenin günlük işleyişi ile birlikte aynı zamanda Ulusal Operasyon 

Konseyi'nin direktörü olan Başbakan Yardımcısı Tun Abdul Razak'a 

koltuğunu teslim etmek zorunda kaldı. 22 Eylül 1970'de Parlamento yeniden 

toplandığında, Tunku Başbakanlık görevinden istifa etti ve yerine Tun Abdul 

Razak geçti (Keat 2004: 114). Daha geniş bir koalisyon oluşturmak amacıyla, 

Gerakan, PPP ve PAS gibi muhalefet partilerinin koalisyona katılmaya davet 

edildiği İttifak Partisi'nin yerine Barisan Nasional (Ulusal Cephe) tesis edildi. 

1969 isyanından sonra UMNO, gücünü arttırmak için siyasi sistemi de 

yeniden yapılandırmaya başlamıştır (Chio 2005: 58). 

Malay ve Malay olmayan topluluklar arasındaki demografik yapıdaki bu 

neredeyse eşit bölünmenin bir sonucu olarak, her bir toplumu endeksleyen 

konumlardaki görünüşte net farklılıklar, neredeyse tüm sosyal meseleler ve 

durumlar -politik, ekonomik, kültürel-, ulusta komünal terimlerle kurulmuştu 

ve oluşturuluyordu. Crouch'un (1996:14) tanımladığı gibi, hemen hemen tüm 

politikalar bir topluluğa fayda sağlayan herhangi bir şey diğerlerini mahrum 

bırakma eğilimindeyken, ana topluluklardan birinin veya diğerinin yararına 

olarak görülüyordu. NEP'in formülasyonuna yol açan olayların bu çoğulcu ve 

toplumsal olarak renklendirilmiş zemin içinde anlaşılması gerekmektedir. 



150 

1960'lar boyunca 13 Mayıs 1969'daki şiddetle sonuçlanan toplumsal olaylar 

ve gerilimlerin birikiminin sonucu olarak ayaklanmalar, hem Çinli hem de 

Malay seçmenler arasında derin bir hoşnutsuzluk krizini işaret eden seçim 

sonuçlarıyla tetiklenmiştir. Özellikle, etnik temelli muhalefet partilerinin 

beklenmedik bir şekilde yükselişi, bağımsızlık sonrası ve İttifaka bağlı 

Malezya'nın çoğul toplumunun istikrarlı yönetiminin ayrılıkçı temellere 

dayanabileceğine dair değerlendirmeyi ortaya çıkarmıştır. Başlarda 

“Politikada Malaylar” ve “ekonomide Çinliler” formülü kısmen de olsa işe 

yaramış görünüyordu (Teik 1995: 26). Buna karşın seçimleri takiben iki hafta 

içerisinde 170 kişi öldü (TCT 1969b). Seçimlerden sonraki yaklaşık iki buçuk 

ay boyunca, yaklaşık %75'i Çinli olan toplamda 196 kişi öldürüldü, ancak 

resmi olmayan tahminler öldürülen Çinlilerin sayısının çok daha yüksek 

olduğunu değerlendirmektedir (Crouch 1996: 24). 

Çinliler için, toplumun kentli-işçi sınıfı içinde artan ekonomik haklardan 

mahrumiyet, daha kapsayıcı bir “Malezyalı Malezya” çağrısında bulunan 

Singapur Halk Hareketi Partisi'nin21 mirası ve etkisi ile İttifak içindeki Çinli 

liderlerin toplumun çıkarlarını temsil etme yetenekleri hakkında artan 

şüpheler, desteğin kitlesel olarak geri çevrilmesine yol açmıştır. Öte yandan 

Malaylar, ülkenin gerçek sahipleri olarak egemenliklerinin statüsü konusunda 

giderek daha fazla endişe duyuyorlardı. Singapur'un 1963'te federasyona 

girmesi, geçici de olsa, ülkedeki Çinlilerin oranını artırmıştı.22 Bu durum, daha 

fazla kapsayıcılık çağrılarıyla birlikte, 1957 bağımsızlık ilkeleriyle garanti 

altına alınan siyasi statülerindeki değişmez olarak değerlendirilen durumlarına 

meydan okumalar ortaya çıkarmıştır. Eşzamanlı olarak, devletin İngilizceyi 

sürdürme ve Malaycanın ulusal dil olarak uygulanmasını süresiz sürdürme 

kararı, toplumu oluşturan unsurlar içerisinde giderek artan bir Malay karşıtlığı 

kanaatine yol açmıştır. Bu şekilde Malay liderler çok ılımlı ve hoşgörülü 

olarak görüldüler. Bununla birlikte topluluğun amaçlarını ilerletmekten 

ziyade statükoyu korumaya veya aristokratik çıkarlarını devam ettirmeye daha 

fazla niyetliydiler (Mohamed 1985: 24-25). Ayrıca, Malayların ekonomik 

ilerlemelerinin eksikliği konusunda artan hayal kırıklığı her şeyden daha fazla 

etkiliydi. Böylece, Çin toplumunda olduğu gibi, Malay toplumu içinde 

İttifak'ın sosyal, ekonomik ve politik bir biçim olarak etkinliği konusunda bir 

güvenilirlik krizi yaşanmaya başlandı. 

                                                           
21  People's Action Party of Singapore. 
22 1970 tarihinde Malezya’nın %53’ü Malaylar, %36’sını Çin kökenliler, %10’unu ise Hint 

kökenliler oluşturmaktaydı (Hirschman 1980: s. 111).   
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Bu resmi anlatıma karşın yukarıda ifade edilen durumlar, genel itibariyle 

farklı düzeylerde ve farklı nedenlerle değerlendirilse de hem Çin kökenliler 

hem de Malaylar arasında bulunan temsil ve ifade sorunlarının göstergesidir. 

Burada, ilgili toplulukların üyeleri tarafından farklı kaygıların ortaya 

çıkarttığı, tarih ve deneyimlerdeki farklılıklar ile perçinlenen seçkin (Malay) 

veya ılımlı (Çinli) bir azınlığa güvenerek, görünüşte heterojen bir yönetim 

biçimini temsil etmenin zorluklarının göstergesidir. Örneğin, Çinliler için 

kapsayıcılık ve temsil sorunlarına karşın, Malaylar için ise esas sorun 

potansiyel sessizlik, politik liderlerin çıkarları, politik ve ekonomik açıdan 

Malayların daha da güçlenme talepleri olarak değerlendirilebilir. Ulus-devlet 

yapısının Malezya’da uygulanmaya çalışılması ve sözde homojen bir toplum 

yapısına olan vurgu ile birlikte toplumun içinde aktif bir şekilde var olan 

çeşitlilik, siyasi veya farklı yollar vasıtasıyla temsil etmede karşılaşılan 

zorluklar, Malezya örneğinde siyasi temsil noktasında sorunların ortaya 

çıkmasının temel nedenleri olarak değerlendirilebilir.  

Bütün bunlara karşın Malayların fıtratlarına aykırı olarak Malaya’da 

bulunan Çinliler, maceracı ve becerikli idi. Malaylara karşın küçük ticarette 

ve vasıflı işlerde hızla yer değiştirmelerine yol açan çalışkanlıkları ve 

kararlılıkları vardı. Malaylar ne yaparsa yapsın, Çinliler daha iyisini daha 

ucuza yapabilirdi. Malayların uysal yapıları ve hoşgörüleri karşısında yırtıcı, 

çalışkan ve zeki Çinliler bulunmaktaydı. Toplumsal özellikleri nedeniyle 

genel itibariyle Çinlilerin daha becerikli oluşu, Malayların ekonomik 

egemenliğini baltalayan bir durum oluşturuyordu. Malayların bu nüfuz kaybı 

olasılığının merkezinde ise çalışmaya isteksiz, zamanın değerini ve paranın 

potansiyel kapasitesi ve mülkün gerçek değerini anlayamayan sorunlu bir 

Malay öznesi bulunmaktaydı. Veya geleceğin başbakanının tahmin ettiği gibi, 

bu tür bir toplumda ekonomik atılım ve bağımsızlık bilinmiyordu (Mohamed 

1985: 25-50). Burada değerlendirilen durum, eşzamanlı bir eşitsiz rekabet 

durumu ile birlikte Malayların, yoksulluklarından, cehaletlerinden, kolaya 

kaçmalarından, gönül rahatlıklarından, ekonomik olmayan egemenliklerinden 

ve benzeri sebeplerden dolayı aktif olarak “yardım edilmesi” gereken bireyler 

olarak değerlendirilmesidir. Bu şekilde geri kalmış ve çaresiz bir Malay 

benliği ile becerikli ve saldırgan bir Çinli öteki arasında olan beraber yaşama 

zorunluluğu, sorunlarında çıkış noktasını oluşturmaktaydı (Chio 2005: 63). 

Daha da önemlisi, bu şekilde yoksul ve geri kalmış topluluklar arasındaki 

farklar, toplum inşasında zorlukların yaşanmasına sebep olmakta, bu durum 



152 

ise toplumsal eşitlik bağlamında uygulanan modern tekniklerin gerçek durum 

ile örtüşmemesine sebep olmaktadır. Bu durum ise esas sorunu teşkil 

etmektedir. Tüm bu veriler değerlendirildiğinde, toplum içerisinde konum 

itibariyle aşağı olan ve çözülmesi gereken sorun olarak ortada duran, yani 

Malay geriliği olarak değerlendirilen toplumsal bir sorunu ortaya çıkarmıştır 

(Chio 2005: 64).  

13 Mayıs isyanı ile birlikte Kuala Lumpur, güvenlik arayan endişeli 

insanlarla dolup taştı ve 15.000'den fazla insan şehrin stadyumlarına akın etti. 

Düzenin yeniden sağlanmasından bir hafta önce ve ayaklanmaların en 

kötüsünün geçtiği Mayıs ayının sonuna kadar izole şiddet olayları rapor 

edilmeye devam etti. Mayıs ayı sonunda resmi rakamlar 177 ölü, 340 yaralı 

ve 5. 

750 tutuklama şeklinde kaydedildi. Ancak resmi olmayan rakamlar daha 

yüksekti. Federal düzeyde seçimleri İttifak'ın kazandığının açıklanmasına ve 

birçok eyalette İttifak'ın oldukça başarısız olduğu bilinmesine rağmen, 

kamuoyunda düzeni ve kamu güvenliğini yeniden sağlama ihtiyacı birinci 

öncelik olarak kabul edildi ve seçim meseleleri geri plana atıldı (Hooker 2003: 

231). Bu şekilde güvenlik kaygıları ekseninde nizam tekrar tesis edilmeye 

çalışılmıştır. Nizamın tekrar tesis edilmesi ve devam ettirilmesi için 

geliştirilen Rukun Negara sayesinde hem devlette olan bağlılık bir disiplin 

altına alınacaktı, hem de toplumun bileşenlerine karşı devletin eşit mesafede 

olduğu düşüncesi yansıtılacaktı. Rukun Negara’nın ilan edilmesinin altında 

yatan gerekçenin de bu olduğu değerlendirilebilir.  

Sonuç ve Değerlendirme  

Sömürge Dönemi’nde İngilizler tarafından Malezya'daki etnik 

topluluklar arasındaki ilişkiyi tesis etmek amacıyla, Malaylar ve Çinlilere 

karşı uyguladığı politikalar sosyal tabakalaşmayı etkilemiş, bu durum 

sonucunda ise sosyal, ekonomik ve politik olumsuzluklar ortaya çıkmıştır. 

Politika bir sorun teşkil ediyordu ve kırsal alanlarda Malaylar ve Çinliler 

arasında var olan etkileşimin İngiliz sömürge döneminin ortadan kalkmasıyla 

ortaya çıkarttığı sorunları, Malayların Çinlilere karşı nefret duymasının bir 

faktörüydü. Yoksulluk ve yüksek işsizliğin, düşük yaşam standartlarına sahip 

Malezyalılar arasındaki ekonomik dengesizliklerin yanı sıra, Malaylara karşın 

Çinliler daha iyi bir yaşam standardına sahipti. Durum elbette Malaylar ve 

Çinliler arasındaki ilişkiyi büyük ölçüde etkileyen bir sorunken, devleti 
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yöneten Malaylar arasında da bir sorun olarak değerlendirilmiş ve gerekli 

adımlar atılmıştır. 

Resmi anlatımda trajedi şeklinde ifade edilen 13 Mayıs olaylarının bir 

sonucu olarak, Malezyalılar arasında farkındalığı ve birliği teşvik etmek için 

ulusal kültür kavramı tanıtılmıştır. Birliği sağlamak için, Ağustos 1971'de 

hükümet, ülkenin yerli halkının kültürüne dayalı bir Ulusal Kültür Politikası'nı 

yürürlüğe koymuş ve İslam, ulusal kültürün oluşumunda önemli bir unsur 

haline gelmiştir. Bu suretle diğer etnik kökene mensup insanların uygun 

kültürel unsurları da milli kültürün unsurları olarak kabul edilmiştir. Bu 

politika tamamen toplumun birliğini amaçlamaktadır, zira tek başına Malay 

kökenlilerin birliğinin sembolü olarak görülmemektedir. Kavramın 

Malezya’yı oluşturan her bir Malezyalı tarafından anlaşılması, takdir edilmesi 

ve uygulanmasının gerektiği belirtilmiştir.  

Ülkenin liderliğinin Tun Abdul Razak Hüseyin tarafından devralınması, 

o sırada çok kritik olan durumu sakinleştirmeyi başarmıştır. İlk müdahaledeki 

gecikme, kısmen de olsa ırkçı gerilimlerin ülke geneline yayılmasına izin 

vermiştir. Ulusal Operasyon Konseyi'nin kurularak alınan sert önlemler, 

olumsuz durumu doğrudan frenlemiştir. Alınan birkaç yeni ve etkili önlemin 

durumu düzeltmeyi başardığı görülmektedir. Rukun Negara'nın tanıtımı, 

Malezyalıların Malezya'daki tüm farklı ırklardaki vatandaşlar için ortak bir 

ilkeye sahip olmasını sağlamaya çalışmıştır. Benzer şekilde, herkes için ortak 

bir eğitim müfredatının getirilmesi, Malezyalılar arasındaki iyi niyet bağlarını 

birleştirmeye yardımcı olduğu söylenebilir. Ayrıca, Yeni Ekonomi 

Politikası'nın uygulamaya konulması da yoksulluk sorununu çözmeye yönelik 

önemli bir çaba olarak değerlendirilmiş ve ırklar arasındaki dengesiz 

ekonomik uçurumun üstesinden gelinebilme yolu olarak görülmüştür. Tun 

Abdul Razak Hüseyin'in Malezya'da birlik meydana getirme çabalarının 

doruk noktası ise Barisan Nasional’ı yeni bir siyasi oluşum olarak tesis etmesi 

ile daha ileriye taşınmıştır. Bu ise dolaylı olarak Malayların konumunu ve 

siyasi üstünlüklerini kendi topraklarında hâkim kılmayı başarmıştır. 

Bağımsızlığa kavuştuktan sonra Malezya'da var olan etnik yapının, 13 

Mayıs 1969 olaylarında ne kadar kırılgan olabileceği ortaya çıkmıştır. 13 

Mayıs 1969 olaylarından sonra atılan adımlar, sadece Çinliler ve Malaylar için 

değil, özellikle Malezya siyaseti üzerinde de geri dönüşü olmayan bir süreç 

başlatmıştır. Hükümet tarafından oluşturulan çözüm, yani Ulusal Operasyon 

Konseyi, olay sırasında ve sonrasında durumu istikrara kavuşturmak ve 
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sorunun nedensel faktörleri hakkında araştırma yaparak Malezya'daki etnik 

toplulukların sorunlarını çözmekle görevlendirilmişti. Ayrıca ülkenin temel 

direklerinin oluşmasıyla büyük umutlar besleyen Malezya için bir ideoloji 

oluşturulmuş ve tüm Malezyalılara farklılıklarına rağmen devlet olarak yol 

gösterici ilke haline getirilmiştir. Ekonomik dengesizliklerin üstesinden 

gelmek için hükümet, Malezya'daki Malayların yaşam standartlarını sadece 

etnik kökene dayalı değil, ayrıca ekonomiye kadar eşit bir şekilde 

yükseltebilmek amacıyla devlet meclisi aracılığıyla yeni bir ekonomik 

politika oluşturma konusunda çaba sarf etmiştir.  

13 Mayıs 1969 olaylarının bir başka etkisi de o sırada başbakan olarak 

Tunku Abdul Rahman’ın koltuğunu bırakması, ardından yerini Tun Abdul 

Razak'ın almasıydı. Ayrıca 1969 Genel Seçimlerinin sonuçları Malezya'nın 

siyasi manzarasını da değiştirdi. Bu olay, Malezya'da özellikle ekonomik, 

siyasi ve sosyal açıdan büyük bir değişime yol açtı. Malezya toplumunda her 

zaman gizli olan gerilimler, 1969 Mayıs'ındaki genel seçimleri izleyen Kuala 

Lumpur'daki şiddetli ayaklanmalar ve cinayetlerde büyük boyutlara ulaştı. 13 

Mayıs olaylarının gelişimi ve sonuçları açısından değerlendirildiğinde ise 

atılan adımlar ve hükümetin uygulamaları neticesinde ülkede yaşayan 

Çinlilere ve diğer etnik kökene sahip kesimlere ülkenin gerçek sahibinin 

Bumiputera yani Malaylar olduğu ve bunun değişmeyeceği de bir nevi 

gösterilmiş oldu. 
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MALEZYA’DA GÖÇ YÖNETİMİ VE DÜZENSİZ GÖÇ 

Ömer Faruk ÇINGIR 

1. Güneydoğu Asya’daki Göç Hareketlerinin Kısa Tarihi ve Etkileri 

Sanayi alanındaki gelişmeler ve yeni sermaye hareketleri hem 

uluslararası hem de yerel nüfus hareketliliğini tüm dünyada etkilemiştir 

(Castles vd. 2014). Sermayenin yer değiştirmesi, kapitalist küreselleşme ve 

neo-liberal zihniyet, küresel işgücü piyasasını örgütlemiş ve yoksul ülkelerden 

daha zengin ülkelere işgücü arzını zorunlu kılıp ve böylece daha ucuz 

işgücünü sağlamıştır (Robinson 2013). Bu göçmen işçiler, ihtiyaç halinde 

göçmen varış ülkeleri tarafından kullanılır ve daha sonra işgücü sıkıntısı sona 

erdiğinde sözleşmeleri yenilenmez ve göçmen işçiler kendi ülkelerine geri 

gönderilirler (Robinson 2013). Öte yandan, göçmenler yalnızca varış ülkeleri 

için değil, kendi menşe ülkeleri içinde önemli bir etkiye sahiptirler. 

Göçmenler, hem kendi menşe ülkeleri için döviz kaynağı olarak değerlidir 

hem de kendi ülkelerindeki işsizlik oranlarının daha aşağı seviyelerde 

kalmasını sağlarlar (Kaur 2015: 82). Özellikle modern tarım sistemleri, artan 

ham madde talebi ve ihracat temelli büyüme modelleri, daha fazla işgücü 

ihtiyacı doğmasına neden olmuştur ve Güneydoğu Asya’da hâlihazırda 

bulunan göçmen işçi hareketliliği sürekli hale gelmiştir (Nasution 2000). 

Güneydoğu Asya ülkeleri arasında sosyoekonomik gelişme düzeyleri, 

bağımsızlık mücadelesi ve ulus-devlet inşası süreçleri, ırk farklılıkları, 

sömürge mirasları, yönetim ve sivil grupların yanı sıra, hükümet ve seçim 

sistemi gibi kurumsal rejimler büyük farklılıklar gösterir (Croissant ve Lorenz 

2018: 8-11). Bu noktada, sosyal bilimciler bölgeyi farklı teorilerle analiz 

etmeye çalışmışlardır. Hukukçular bölgeyi, “ataerkillik” ve “cemaatçilik”1 

gibi kavramlarla açıklamaya çalışırken (Woodiwiss 1998); siyaset bilimciler 

                                                           
  University of Malaya, Department of Southeast Asian Studies’te Doktora Öğrencisi. Koç 

Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi, Misafir Araştırmacı. ORCID 0000-0001-9779-5863. 
1  Parochialism, özellikle uluslararası hukukçular için insan hakları paradigmasını kültürel 

nosyonlara ve geleneklere dayandırdıkları yaklaşımı ifade eder. 
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“ahbap-çavuş kapitalizmi”2 ve “rantiye devlet”3 kavramlarıyla bölgeyi ele 

almışlardır. Bazı araştırmacıları ise bölgedeki gelişmeleri, “Asya değerleri”, 

“itaat” ve “ASEAN yolu” kavramları üzerinden ele almışlardır (Acharya 

2001). Ekonomi-politik uzmanları bölgeyi “modernleşme” ve “bağımlılık” 

teorileriyle ele almaya çalışmışlardır. Yukarıda değinilen tüm kavramlar, 

bölgedeki bazı ülkeler için açıklayıcı ve geçerli ön kabuller içerse de bu 

çalışmaya göre bölgedeki temel dinamikleri en geniş perspektifle ele alan 

teorik yaklaşım, bölgedeki güç ilişkilerinin temel akslarını üreten, özellikle 

kurumsal, siyasal ve toplumsal çıktılara ve çatışmalara bakan teori sosyal 

çatışma teorisidir. Çünkü toplumsal çatışma, bölgedeki temel değişimlerin ana 

belirleyicisidir (Rodan vd. 1997). Bölgedeki kitlesel insani hareketlilikleri 

anlayabilmek içinde bölgedeki devletlerle birey arasında, kurumlarla yasalar 

arasında, işçi ile işveren arasındaki çatışmalara ve ilişkilere odaklanmak 

gerekir. Özellikle, bölgedeki göçmenlere yönelik kurumsal görmezden gelme 

ve plân dışılık (Rodan vd. 1997: 293) konunun önemini daha da artırmaktadır.  

Güneydoğu Asya’daki kitlesel insan hareketlilikleri binlerce yıllık bir 

tarihe sahiptir ve bu göç hareketleri bölgenin bugünkü çok etnikli ve çok 

kültürlü yapısının temelini oluşturmuştur (Ali 2018). Özellikle 1840 yılında, 

‘Köleliğe Karşı Dünya Sözleşmesi’nin imzalanması ve bölgede sömürgecilik 

yarışının hızlanmasıyla birlikte, sömürge yönetimleri bölgeye özellikle, 

Hindistan ve Çin’den yüz binlerce sözleşmeli işçi getirmeye başlamışlardır. 

Bu dönemden itibaren, bölgede göçmen işçi akını sürekli hale gelmiştir. 

Sömürge sonrası dönemde de bu göçmen işçi hareketliliği devam etmiş, 

özellikle göreceli olarak bölgedeki nüfus yoğunluğu daha yüksek olan 

ülkelerden daha liberal ve daha fazla iş fırsatı olan ülkelere doğru bir göç akışı 

gerçekleşmiştir (Kaur 2004). Asya'da bölge içindeki göçmenlerin artması, 

daha çok ekonomik kalkınma ve bölgenin entegrasyonuyla ilgilidir (Stahl 

2001). Yabancı işgücü seferberlikleri 1980'lerden sonra yaygınlaşmış 

özellikle, Güneydoğu Asya'da göçmen işçi akımları toplumsal bir olguya 

dönüşmüştür (Yue 2008). Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler 

Departmanı verilerine göre, ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği) 

bölgesinden 20 milyondan fazla insan denizaşırı ülkelerde yaşamaktadır ve 

                                                           
2  Crony capitalism, serbest piyasaya karşıt olarak yalnızca belli siyasal elitler ve bu siyasal 

elitlerle ilişkili iş adamlarının çıkarını gözeten bir ekonomik düzen biçimini ifade eder. 
3  Rent seeking ya da rentier state bireylerin ya da grupların belirli bir zenginleşme aracı 

üzerinden kendi zenginliklerini artırıp toplumun faydasını ya da zenginliğini gözetmedikleri 

bir ekonomik düzeni ifade eder. 
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6,9 milyonu bölge içinde göç etmektedir (UNDESA 2015). ASEAN’da, bölge 

içi göçler sıklıkla görülmektedir. Ayrıca, ASEAN bölgesine mensup göçmen 

işçiler, bölge dışı göçmenlerden daha fazla sosyal ve ekonomik fırsata 

erişebilmektedir (Reza vd. 2018). ASEAN’daki göç hareketlerini inceleyen 

çalışmalarda sıklıkla görüldüğü gibi, bölge ülkeleri genel olarak göçmen alan 

ülkeler ve göçmen gönderen ülkeler olarak ikiye ayrılmaktadır (Hugo 1993; 

Yue 2008; Kaur 2010). Filipinler, Endonezya, Vietnam, Kamboçya ve Laos 

bölgenin en büyük göçmen gönderen ülkelerini oluşturmaktadır (Asian 

Development Bank 2019). 
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İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Güneydoğu Asya'daki birçok ülke, 

doğrudan yabancı yatırımlar ve ticaret ile tarım bazlı toplumlardan endüstriyel 

üretime öncelik veren ülkelere dönüşmüştür. Singapur, Malezya, Tayland, 

Endonezya ve Filipinler gibi nispeten daha liberal ve Batı değerlerini 

benimseyen ülkeler endüstriyel gelişmeleri teşvik etti ve emek yoğun üretime 

yöneldi. Bu durum üretim yapan devletler için işgücü açığı yaratmış, bölgede 

kitlesel göçmen işçi akışları yaşanmaya başlamıştır. Singapur, Malezya ve 

Tayland göçmenler için hedef ülkeler olurken, Endonezya ve Filipinler menşe 

ülkeler haline gelmiştir. Singapur, Malezya ve Tayland benzer göçmenlik 

politikalarına sahiptir. Ancak coğrafya, ekonomik büyüklük ve sosyal koruma 

sistemlerinden kaynaklanan büyük farklılıklar vardır. Özellikle, Endonezyalı 

ve Filipinli göçmenler Malezya ve Singapur'un işgücü ihtiyacını 

karşılamaktadır. Malezya, zamanla Asya’da en fazla göçmen alan ülkelerden 

biri konumuna gelmiştir. 

Bu çalışma, genel olarak Malezya’daki göç yönetimi ve düzensiz 

göçmenlerin söz konusu göç yönetimi içerisindeki konumu tartışılacaktır. Bu 

noktada, öncelikle Malezya’daki göçmenlerin kısa tarihsel geçmişi ve şu an 

ki durumu, ardından Malezya’da göçmenler için yapılan sınıflandırmalar ve 

hukuki statüleri ele alınacaktır. Daha sonra Malezya’daki göç yönetimi 

rasyonalitesinin derinlemesine analizini yapabilmek için, göç politikalarının 

genel gelişimi ve yasal çerçeveler incelenecektir. Bu bağlamda, göçün 

düzenlenmesine yönelik bölgesel ve uluslararası iş birliği çabalarına 

değinilecek ve Malezya’daki düzensiz göçmenlerin durumu özellikle, Sabah 

Eyaleti’ndeki Endonezyalı ve Filipinli göçmenler üzerinden incelenecektir. 

Sonuç bölümünde ise, Malezya’daki göçmen politikaları üzerinde 

durulacaktır. 

2. Malezya ve Göçmen İşçiler 

Kaur'a (2015: 75) göre, Malezya'ya göçte dört temel özellik öne 

çıkmaktadır: proleter kitlesel göç hareketleri; çok çeşitli göçmen kategorileri: 

vasıfsız, düşük vasıflı, yarı vasıflı ve profesyoneller; döngüsel göç ve düzensiz 

göç. Malezya'ya göç akışları bu özellikleri taşımış ve hükümet yasal 

çerçeveleri ve politikaları bunlara göre düzenlemiştir (Kaur 2015: 76).  

Göçmen işçilerin Malezya'ya ithalatı, birçok sektörde sürekli işgücü açığı 

nedeniyle bir zorunluluğa dönüşmüştür. Malezya hükümeti, işgücü kıtlığı ve 

iş ihtiyaçları nedeniyle işçi göçüne açık bir politika uygulamıştır (Karim vd. 



164 

1999). Bu açığı kapatmak için hükümet zaman içerisinde birçok farklı politika 

geliştirmiştir. Ancak bu politika ve stratejiler göçmenlerin koşullarını 

iyileştirmediği gibi göçmen işçilerin sorunları Malezya'da her zaman önemli 

tartışmalara neden olmaktadır. Muhafazakârlar göçmenleri Malezya toplumu 

için büyük bir tehdit olarak görürken, liberaller göçmenleri Malezya 

ekonomisi ve kalkınma programları için kaçınılmaz bir ihtiyaç olarak 

görmektedir (Karim vd. 1999: 72-73). Bu yaklaşım, belgesiz göçmenlere karşı 

sürekli yükselen bir gerilime yol açmaktadır. Hükümet af programları, 

düzensiz göçmenleri yasallaştırma ve düzensiz göçün sınır dışı edilmesi gibi 

stratejileri izlemektedir. Göçmenlik çerçeveleri, vasıflı, profesyonel, nitelikli 

işçi ve düşük vasıflı ucuz iş gücünün misafir işçi olarak göç etmeye teşvik 

edilmesini, diğer yandan belgesiz göçmenlerin sınır kontrolleri, biyometrik 

kartlar ve diğer düzenlemelerle sıkı bir şekilde sınır dışı edilmesini 

düzenlemektedir (Kaur 2015: 81). Kaur'a (2015) göre, Malezya'daki düzensiz 

göç, ekonomik kâra dayalı bir göçmen işçi sisteminin varlığı ve tutarlı politika 

ve çerçevelerin olmaması nedeniyle devam edebilir. Göçmen işçiler, devlet 

gözetim sistemleri, sınır kontrolleri ve af eylemleri nedeniyle birçok insan 

hakları ihlaline maruz kalmaktadır. 

Tablo 2: 2017’de Malezya’ya Gelen Göçmen İşçiler ve Ülkeleri (Asian Development 

Bank Institute 2019). 

Varış 

Ülkesi 
Filipinler Endonezya Nepal Bangladeş Hindistan Pakistan Tayland 

Malezya 30.000 88.984 95.244 99.787 14.002 7.174 7.141 

 

Tarihsel olarak 1980'lerde, artan göçmen akışlarıyla birlikte Malezya 

hükümeti göçmenlere yönelik birçok yasal düzenlemeye girişmiştir 

(Kanapathy 2008). Yeni Ekonomi Politikası ve yurtdışı kaynaklı yatırımların 

yarattığı büyük altyapı ve inşaat projeleri bölgeye önemli nüfus akışlarının 

yaşamasına neden olmuştur. Özellikle, Güney Asya’dan Bangladeşli, Nepalli 

ve Hindistanlı göçmenler, Güneydoğu Asya’dan ise Endonezyalı, Filipinli 

belgeli göçmenler Malezya’daki sözleşmeli göçmen işçilerin çoğunluğunu 

oluşturmaktadır (Asian Development Bank Institute 2019). Ancak, 

Malezya’daki düzensiz göçmenlerin çoğunluğunu coğrafi ve kültürel 

yakınlıktan dolayı Endonezyalı ve Filipinli göçmenler oluşturmaktadır. 

İşgücü kıtlığı inşaat ve tarım sektörlerinde özellikle, yoğun olmuştur ve çoğu 
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işveren Endonezya ve Filipinler’den gelen düzensiz göçmen işçilere 

güveniyordu (Tsai ve Tsay 2004: 123). Endonezya ve Filipinler Hükümetleri 

de stratejik olarak kendi işçilerini ihraç etme politikası izlemektedir. Özellikle 

Filipinler, Güneydoğu Asya'daki en gelişmiş kurumsal düzenlemeler ve 

hükümetin göç çıkışlarına ilişkin resmi gündemi ile Filipinli işgücü ihracatı 

göç çıkışları konusunda kapsamlı bir stratejiye ve işgücü akışıyla işçi 

dövizlerini düzenlemeye yönelik yasal çerçevelere sahiptir. Özellikle 

hükümet, ikili uluslararası anlaşmalar ve sivil toplum kuruluşlarının 

düzenlemeleriyle hedef ülkelerdeki göçmen işçilerinin iyiliğini ve çıkarlarını 

gözetmektedir (Kassim 1996). Filipinler Hükümeti'nin 1988'de denizaşırı ev 

bakım işçilerine ilişkin bildirgesi bir dönüm noktası olmuş, işgücü alan birçok 

ülke Filipinli işçileri yönetmek için ikili düzenlemeler geliştirmiştir (Gonzalez 

1998). Borneo Adası’nın coğrafi yakınlığıyla Sabah Eyaleti, Filipinler’in 

güneyindeki Mindanao ve Sulu Adaları arasında güçlü bir sosyal, kültürel ve 

tarihi bağlantı vardır. Bu yakın ilişkiler Filipinler’den Sabah Eyaleti’ne 

girişleri artırmaktadır ve Filipinliler Sabah Eyaleti’ndeki en büyük belgesiz 

göçmen gruplarından birini oluşturmaktadır (Kaur 2004: 216). 

Endonezya devleti de kendi halkı için yurt dışında çalışmayı teşvik 

etmektedir. Endonezya makamları, yurtdışındaki Endonezyalı işgücünü teşvik 

etmek, kontrol etmek ve yönetmek için ‘Denizaşırı İstihdam Bürosu’ kurmuş4, 

ancak bu ofis Endonezyalı düzensiz göçmenleri kapsamamıştır (Kaur 2004: 

224). Belgeli göçmen işçi olmak uzun ve maliyetli bir yasal süreci 

gerektirdiğinden, göçmenlerin çoğu yurtdışında çalışmak için yasadışı yolları 

seçmektedir (Hugo 1993: 39-40). Endonezyalı göçmenler, yaşam koşulları ve 

işgücü piyasasındaki yüksek rekabet nedeniyle, temel ihtiyaçlarını 

karşılayamadıkları ve yüksek strese maruz kaldıkları için Malezya'ya göç 

etmektedir. Ayrıca, verimsiz topraklar ve uzun kuraklıklar gibi coğrafi ve 

iklimsel zorluklarda göçü tetiklemiştir. Özellikle, Malezya'da tarım, 

madencilik ve inşaat sektörlerinde Endonezya'dakinden daha iyi istihdam 

olanakları bulunmaktadır (Mantra 1998). 

Endonezya topraklarında yaşayan çeşitli etnik kökene mensup kitleleri 

Malay Yarımadası’na göç hareketlilikleri, Malezya'nın bağımsızlığından 

önceki döneme dayanmaktadır. Söz konusu bu göçmen kitleler Malezya’da 

bağımsızlık sonrasında bu ülke vatandaşlığını kazanmış ve 1957'deki nüfus 

                                                           
4 Endonezya İşgücü Bakanlığı (Kementerian Tenaga Kerja) içerisinde, Center for Overseas 

Employment (Pusat AKAN) kurulmuştur.  
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sayımında, “Malay” kategorisi içerisinde kabul edilmiştir (Fernandez vd. 

1975: 13). Malezya devleti, yabancı göç hareketliliğini yönetmek ve düşük 

vasıflı yabancı işçileri devre dışı bırakmak için, 1959 Göç Yasası'nı 

uygulamaya koymuştur. Daha sonra, 1968 yılında, vatandaş olmayan işçilerin 

çalışma izinlerini düzenleyen İstihdamı Kısıtlama Yasası hükümet tarafından 

hayata geçirilmiştir (Kaur 2015: 83). İstihdamı Kısıtlama Yasası, vatandaş 

olmayanların işgücü piyasasına girişlerine izin vermiştir. Malezya hükümeti, 

1969 yılında yaşanan çatışma ortamından sonra, Yeni Ekonomi Politikası’nı 

uygulamaya geçirmiştir5. Bu politikanın, iki temel amaç bulunmaktaydı: 

Birincisi, yoksulluğun azaltılması ve ortadan kaldırılması, böylece Malay 

etnik yapısına mensup olanların ekonomik olarak diğer ırklardan geri 

kalmasını önlemekti. İkincisi ise, ağırlıklı olarak kırsalda yaşayan ve tarım 

sektöründe yer alan Malayları şehirlerde giderek artmakta olan endüstri 

sektörlerine yönlendirmekti (Kaur 2004). Yeni Ekonomi Politikası ile ve 

yaşanan ekonomik kalkınma süreçleri çerçevesinde, sanayileşme ve 

kentleşme, kırsaldaki Malay nüfusunu büyük şehirlere göçüne neden oldu. Bu 

kırdan şehre göç, kır bölgelerindeki tarım ve plântasyon sektörlerinde işgücü 

sıkıntısına yol açmıştır. Ayrıca, kırsal sektörlerdeki işgücü sıkıntısı ile birlikte 

sanayileşme de daha fazla iş olanağı sağlamıştır (Kassim 1996). Şehirleşme 

ve modernleşme sayesinde, toplumun her kesimi işgücünde fırsat yakalamış 

ve giderek daha fazla kadın eğitim ve istihdam imkânlarına erişmesiyle, ev içi 

hizmet sektörü adıyla yeni bir istihdam alanında iş açığı doğmuştur. Ayrıca, 

coğrafi olarak geçirgen ve gözenekli sınırlar, parçalı ve karmaşık göçmenlik 

yönetim sistemleri, yabancı işçilerin zor ve uzun süreli işe alım süreçleri kayıt 

dışı işçileri Malezya'ya çekmektedir (Kassim 1996; World Bank 2016; 

Testaverde vd. 2017; World Bank, 2019). Tüm bu nedenlerle, ASEAN 

bünyesinde, düzensiz göçmen sıralamasında Malezya ilk sırada yer almaktadır 

(Karim vd. 1999: 68). Düzensiz göçün nedenlerini ve doğasını anlamak için, 

                                                           
5 Yeni Ekonomi Politikası (New Economic Policy), ilk olarak 18 Mart 1970’te Malezya Ulusal 

Birlik hükümetince çıkarılan ve 1971 yılı Temmuz ayında Parlamento tarafından onaylanan, 

Malezya toplumunu yeniden inşa etmeyi ve ekonomik dengesizliği düzeltmeyi hedefleyen 

bir tür toplum mühendisliği projesiydi (Kheng 2002: 139-142). Temel amacı, yoksullukla 

mücadele bitirmek ve Malayların ekonomik entegrasyonunu artırarak, zenginliği ırklar 

arasında yeniden dağıtmayı sağlamaktı. Yeni Ekonomi Politikası, Malezya toplumunda 

zamanla yeni bir Malay yönetici burjuvazisi ve orta sınıfı ortaya çıkardı ve Malayları modern 

yaşam tarzıyla ve sanayileşmiş büyük şehirlerle tanıştırdı (Kheng 2002: 143). Bu çerçevede, 

Malaylara yönelik izlenen ‘pozitif ayrımcılık’ stratejilerini de kurumsallaştırmıştır.  
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Malezya'daki göçmen işçilere yönelik göç yönetim mekanizmalarını, hükümet 

politikalarını, işe alım ve yasal göç sistemlerini de incelemek gerekir. 

3. Malezya’da Uluslararası Göçmenler 

Körfez Ülkeleri ve Doğu Asya'daki istihdam olanaklarının genişlemesi, 

Güneydoğu Asya işgücünün bu bölgelere kaymasına neden oldu ve bu 

durumda Malezya'da hâlihazırdaki işgücü açıklarının artmasına yol açtı. Bu 

bağlamda, Malezya'da göçmen işçilerin koordinasyonu, organizasyonu ve 

düzenlenmesi önem kazanmıştır (Kaur 2010: 7). 1970 ile 1980 yılları arasında 

hükümet, göç konusunda liberal bir politika izledi. Başlangıçta, Malezya 

hükümeti belgesiz işçilerin varlığı konusunda daha hoşgörülüydü ve 1984'ten 

sonra hükümet ülkedeki işgücü açığı sorununu çözmek için yabancı işçi 

alımını resmi yollardan yapmak amacıyla Endonezya, Filipinler, Bangladeş, 

Hindistan ve Pakistan ile ikili anlaşmalar yaptı. (Kaur 2004: 207). Malezya, 

yabancı yatırımlar ve kalkınma plânlamaları ile 1980'lerin sonunda net işgücü 

ithalâtçısı oldu (Athukorala ve Manning 1999). 1980'lerde, menşe ülkelerle 

ikili anlaşmalar ve af programları geliştirildi ve yabancı işçi alımı 

yasalaştırıldı. 1982'de yabancı işçilerin işe alınması için bir komite kuruldu ve 

sözleşmeli göçmen işçilerle işgücü açığının karşılanması sürekli bir devlet 

stratejisi haline geldi. Malezya İnsan Kaynakları Bakanlığı istatistiklerine 

göre, Malezya’da 2019 yılında 2.002.427 kayıtlı göçmen işçi bulunmaktadır 

(Ministry of Human Resources 2019). Uluslararası göç türleri Malezya'da 

birçok farklı tanım ve terimle kodlanmıştır. Bu sınıflandırma vize türleri, 

çalışma izinleri ve göç çeşitlerinden kaynaklanmaktadır (Kanapathy 2008). 
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Malezya’da Uluslararası Göçmenlerin Tasnifi (Kanapathy 2008; Syed Abdul Razak 

2014; Kaur 2007; 2015). 

Kategori Tanım 

Gurbetçiler  

Aylık 3.000 Malezya ringgiti (RM) veya daha fazla maaş 

alan profesyonel veya yarı vasıflı göçmenleri ifade eder. 

Çalışma izni verilir. 

Daimî Meskûnlar  Daimî oturma izinleri olan kişileri ifade eder. 

Eş Vizesi  Yabancı uyruklu Malezya vatandaşının eşini ifade eder. 

Sınır Geçişi  
Endonezya ve Tayland gibi Malezya ile sınırı olan komşu 

ülke vatandaşlarına verilmektedir. Sadece 30 günü kapsar. 

Bakmakla Yükümlü 

Olunanlara Ait Vize  

 Çalışma izni verilenlerin eşleri ve çocukları için verilen 

vize anlamına gelir6. 

Yabancı Nitelikli 

İşçiler  

Profesyonel ve vasıflı göçmen işçileri tanımlar. Bir yıldan 

kısa süreli sözleşmeler için Seyahat Vizesi verilir. 

Sosyal Ziyaret 

Vizesi  

Çalışma izni verilen profesyonel ve vasıflı işçilerin yakın 

aile fertleri için verilen vize türüdür. 

Turistler  
Turist vizesi ile tatil yapmak için Malezya'ya seyahat eden 

kişileri ifade eder. 

Yabancı Öğrenciler  
Malezya'da öğrenci olan eğitim amaçlı gelen yabancı 

öğrencileri ifade eder. 

Sözleşmeli İşçiler  

3.000 Malezya ringgitinden (RM) daha az kazanan düşük 

vasıflı veya vasıfsız işçileri ifade eder. 3 yıllık Geçici 

Çalışma İzin belgesi verilir. Vizeleri uzatılabilir.  

   

Beceri düzeyi derecesi, Malezya Standart Meslek Sınıflandırmasına 

(MASCO 2013) göre sınıflandırılmıştır: Nitelikli işçiler: 1. Yöneticiler, 2. 

Profesyoneller, 3. Teknisyenler ve profesyonel ortaklar; yarı vasıflı işçiler, 4. 

Büro destek işçileri, 5. Servis ve satış personeli, 6. Vasıflı çiftçiler, orman, 

hayvancılık ve balıkçılık işçileri, 7. Zanaatkârlar ve sanatkârlar, 8. Tesis ve 

makine operatörleri; Düşük vasıflı işçiler 9. Temel işçilerdir. Beceri 

düzeylerine göre, 2020 yılında Malezya’da yarı vasıflı işçiler yüzde 58,4 ile 

8,86 milyonluk bir nüfusa sahiptir. Nitelikli işçiler yüzde 30,1 ile 4,56 milyon 

iken, düşük vasıflı işçiler yüzde 11,5'i oluşturmuştur. Öte yandan, sözleşmeli 

                                                           
6  Bu vize türü, yalnızca Malay Yarımadası’ndaki Batı Malezya’da geçerlidir. Sabah ve 

Sarawak Eyaletleri, ayrı vize düzenlemelerine tabidir. 
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göçmen işçiler Malezya'daki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 14'ünü 

oluşturmaktadır (World Bank 2015). Ancak, 2006'da sözleşmeli göçmen 

işçiler Malezya'daki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 22'sini oluşturuyordu 

(Kanapathy 2006). Bu rakamlara bakıldığında, Malezya'da sözleşmeli 

göçmen işçi oranının düşüş eğiliminde olduğu söylenebilir. Nitekim Malezya 

hükümeti gelecekte sözleşmeli göçmen işçiler için inşaat, plântasyon ve tarım 

olmak üzere sadece üç sektörde çalışmalarına izin verileceğini açıkladı (Idris 

2020). Beceri kategorisi açısından bakıldığında, Malezya'da 1995 yılından bu 

yana göçmen işçilerin yüzde 90'ından fazlasının, yarı vasıflı ve düşük vasıflı 

kategorilerde olduğu görülmektedir. İnşaat sektörlerinin yüzde 32,3'ü ve tarım 

sektörlerinin yüzde 17,3'ü göçmen işçilerle karşılanmaktadır (Malezya 

İstatistik Departmanı 2020). Malezya'da özel olarak çalışma izni verilen 

gruplar dışında diğerlerinin çalışmasına izin verilmemektedir (Syed Abdul 

Razak 2014: 51).  

Kaur'a (2010) göre, hükümetin özellikle etnik köken ve milliyeti tercih 

eden taraflı yaklaşımı, göçün yönetişim yapısını etkilemiştir. Hükümet, iki tür 

vize düzenlemiştir: vasıflı işçiler ve profesyoneller için istihdam kartı7 ve 

düşük vasıflı işçiler için bir Geçici İş İzin Belgesi (Kaur 2010: 12)8. 

Malezya'daki uluslararası göçmenler içinde en büyük grubu düşük vasıflı 

sözleşmeli göçmen işçiler oluşturmaktadır (Kassim 2005). Sözleşmeli 

göçmen işçiler için yabancı, belgeli, kayıtlı veya geçici göçmen işçi gibi farklı 

ifadeler kullanılmaktadır (Syed Abdul Razak 2014: 53). Göçmen işçiler 

Malezya'ya girdiklerinde, kendilerine çalışma vizesi verilir. Ancak, 1968 

İstihdamı Kısıtlama Yasası’na göre geçerli bir çalışma izni verilmedikçe 

çalışamazlar. Yasal süreçlerden sonra kendilerine Geçici İş İzin Belgesi vizesi 

verilir. Sadece, belirli yaş gruplarındaki yabancı işçilerin çalışma izni ile 

çalışmasına izin verilmektedir (Syed Abdul Razak 2014). Düşük vasıflı işçiler 

için çalışma izni sadece, bir yıllık vizeye izin verilirdi ve beş yıla kadar 

uzatılabilirdi. Düşük vasıflı işçilerin aileleri için verilen bakmakla yükümlü 

olunanlara verilen vizeyle getirilmesine izin verilmemekteydi. 2019 

Düzenlemeleriyle işçilerin ailelerine izin verildi ve yenilenebilir üç senelik 

vize verileceği açıklandı (Ariff 2021).  

                                                           
7  Malay dilinde Pas Penggajian olarak ifade edilmektedir. 
8  Malay dilinde Pas Lawatan Kerja Semantara olarak, İngilizce Visitor Pass for Temporary 

Employment olarak ifade edilmektedir. 
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Malezya, Mültecilerin Statüsü’ne İlişkin 1951 Sözleşmesi’ne ve 

Mültecilerin Statüsü’ne İlişkin 1967 Protokolü’ne taraf olmadığı için, 

yerinden edilmiş kişiler arasında en savunmasız gruplardan biri Malezya'daki 

mültecilerdir. Mültecilerin, Malezya'da yasal koruma mekanizması ve resmi 

mülteci statüsü bulunmamaktadır (Wahab 2018). Dolayısıyla, mülteci rejimi 

ve uluslararası koruma mekanizmaları UNHCR tarafından yürütülmektedir. 

Mülteci statüsü UNHCR tarafından verilir, bu nedenle mültecilerin 

Malezya'da yaşamalarına izin verilir, ancak çalışmalarına izin verilmez (Syed 

Abdul Razak 2014). Mülteciler, Malezya'daki belgesiz göçmen gruplarından 

birini oluşturmaktadır (Migrant Workers Right to Redress Coalition 2019). 

Dünya Mülteci Anketi 2009 Raporu’na (U.S Committee for Refugees and 

Immigrants 2009) göre, Malezya tüm dünyadaki mülteciler için en kötü 

üçüncü ülkeydi. UNHCR istatistikleri, Malezya'nın 179.000'den fazla 

mülteciye ev sahipliği yaptığını ve Güneydoğu Asya'da ilk sırada yer aldığını 

gösteriyor (UNHCR 2021). 

4. Malezya’da Göç Politikalarının Evrimi ve Hukuki Çerçeveler 

1957 yılındaki bağımsızlıkla birlikte, yeni Malezya göçmenlik yasaları 

formüle edildi. Yasal istihdam çerçevelerinden sonra, çalışma izni almak ve 

Malezya'da kalmak için tanınan esneklik, 1970 sonrası Malezya'ya büyük bir 

göçmen akınını tetikledi (Karim vd. 1999: 103). Düzensiz göçmenlere yönelik 

ilk tepkiler, 1980'lerin başında bazı politikacılar ve sendika liderleri tarafından 

gündeme getirildi. 1981'de hükümet, göçmen işçilerin istihdam 

düzenlemelerine ilişkin bazı hükümler ilân etti. Ertesi yıl, İçişleri Bakanlığı 

göçmen işçilerin işe alınmasını yönetmek ve kontrol etmek için Yabancı İşçi 

İstihdam Komitesi'ni kurdu. Artan talep ve sorunlar nedeniyle, Malezya ile 

göçmen işçilerin anavatanları arasında Mutabakat Muhtıraları düzenlenmeye 

başlamıştır (Karim vd. 1999: 104). Ancak, bu düzenlemeler düzensiz göçlerin 

sayısını azaltmamış, aksine düzensiz göçleri oldukça artırmıştır (Kasım, 

1995). Bu yüzden, 1989 yılında düzensiz göçmen işçileri yasallaştırmayı 

sağlayan yeni bir yasal çerçeveye neden olmuştur (Karim vd. 1999). Daha 

sonraki dönemlerde de düzensiz göçmenlere yönelik bu yasallaştırma 

uygulamaları sık sık yapılmıştır. Bu yasallaştırma politikalarındaki zorluklar 

ve başarısızlıklar ile işverenlerin isteksizliği, yeni formüllere neden olmuş ve 

özellikle bu yasallaştırma uygulamalarını ihlâl eden işverenlere uygulanan 

para cezaları artırılmıştır. İşverenlere yönelik bu katı politikaların bir sonucu 

olarak, büyük şirketler düzenli göçmen işçilere yönelmiş, ancak bu önlemler 



171 

Malezya'ya düzensiz göçmen akışını engellememiştir. Karim ve 

meslektaşlarına göre (1999), yetersiz hukuki ve siyasal çerçeveler ve göç 

düzenlemelerinin yetersizliği, bu alanda başarılı sonuçlar elde edilememesinin 

temel nedenini oluşturmaktadır. Özellikle, yasal işe alım prosedürlerindeki 

zorluklar ve eksiklikler, düzensiz göçün ana sebebini oluşturmuştur, bu 

nedenle Malezya hükümeti bu yasal çerçeveleri defalarca yeniden 

düzenlemiştir. 

Kaur'a (2015) göre 1995'ten sonra hükümet yeni kalkınma hedefleri ve 

“Vizyon 2020” plânı ile göç politikasını değiştirmiştir. Yeni göç çerçevesi, 

göçmen işçi bağımlılığı nedeniyle emek göçünü daha fazla kontrol etmeyi ve 

yönetmeyi amaçladı. Düşük vasıflı göçmen işçiler için Yabancı İşgücüyle 

ilgili yeni bir Özel Görev Gücü kuruldu. Bu kurum, yabancı işçileri işe almak 

ve organize etmekle görevliydi. 1995 yılından sonra yabancı işçiler tarım 

işlerinden üretim/işletme işlerine kaydırılmıştır (Devadason ve Meng 2014: 

23). Bu göç düzenlemesi, göçmen işçilerin işe alım sürecinde hükümetten 

hükümete modeline geçişi de sağlamış ve sonraki süreçlerde Malezya 

hükümeti ile menşe ülkeler arasındaki göç sürecini yönetmek için Mutabakat 

Muhtırası ön plâna çıkmıştır (Ariff 2021). 1997 yılında Asya Finansal para 

krizi ile Malezya hükümeti, belgesiz göçmenlere karşı sert politikalar 

uygulamış ve düzensiz göçü kontrol altına almayı amaçlamıştır. Hükümet, 

belgesiz işçileri sınır dışı edip, düzenli yabancı göçmen işçilerinde çalışma 

izinlerinin yenilenmesini engellemiştir. Ardından, düzensiz göçle mücadele 

için polis mücadelesi güçlendirilip ve sadece denizaşırı istihdama dayalı bir 

çalışma izinleri sistemi uygulamaya konulmuştur. Belgesiz işçileri tutmak için 

gözaltı kampları kurulmuştur (Kassim 1996). 

1955 tarihli İstihdam Yasası, düşük veya yarı vasıflı göçmen işçinin 

geçici sözleşmesini “hizmet sözleşmesi” olarak düzenlemiştir. Söz konusu 

“hizmet sözleşmesi”, doğrudan işveren tarafından yapılan ve taşeron aracı 

olarak işçi bulan bir dış kuruluş tarafından yapılan sözleşme olarak ikiye 

ayrılmaktaydı (Syed Abdul Razak 2014). Bu düzenlemeye göre, göçmen 

işçiyle doğrudan sözleşme yapan işveren, maaş, barınma, ulaşım, öğle 

yemeği, teminat mektubu ücretlerinden de sorumludur. Bu düzenleme 

altındaki göçmen işçiler 1955 tarihli İstihdam Yasası ile korunmaktaydı ve 

“hizmet sözleşmesi” programı kapsamında kayıtlı sendikalara 

katılabilmekteydi. Öte yandan, taşeron şirketlerle “hizmet sözleşmesi” 

imzalayan göçmen işçiler sendikaya üye olamazlardı, 1955 tarihli İstihdam 

Yasası ile korunamazlardı, üstelik taşeron acentesi veya işçi yüklenicisi, 

“hizmet sözleşmesi” programında işçileri tedarik etmek için başka taşeronları 
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da kullanabilirdi (Syed Abdul Razak 2014). Bu noktada, Malezya'da göçmen 

işçiler için sosyal güvenlik kapsamının sınırlı olduğunun altı çizilmelidir. 

Malezya'daki göçmen işçilerin özlük hakları ve sosyal güvenlikleri 1951 

tarihli Çalışan İhtiyat Fonu Yasası; 1952 tarihi İşçi Tazminat Yasası ve 1969 

tarihli Çalışanların Sosyal Güvenlik Yasası ile korunmaktadır. 1997'de 

Malezya Hükümeti, tüm yabancı işçilerin Malezyalı işçilerle aynı haklara 

sahip olmasını sağlayan Uluslararası İşçi Örgütü (ILO) Sözleşmesini de 

onaylamıştır (Olivier 2018). Ancak bu kararlar göçmen ev hizmetlerinde 

çalışanları kapsamamakta ve bazı son yönetmelikler göçmen işçilere yönelik 

düzenlemeleri ağırlaştırmaktadır. Harkins'e (2016) göre, yabancı ev 

hizmetleri çalışanları, yabancı işçilerin sosyal güvenlik kapsamından, zorunlu 

sağlık sigortasından ve tazminat haklarından dışarıda tutulmaktadır. Sosyal 

güvenlik plânı ve yönetmelikleri, 1993 yılında çıkarılan İşçi Tazminat Yasası 

ile göçmen işçileri kaza ve yaralanmalardan korumaya yönelik yeniden 

düzenlemiştir ancak, 1993 yılında Yabancı İşçi Tazminat Plânı, sakatlık veya 

ölüm için bir kerelik daha düşük ödemelerle değiştirilmiştir (Harkins 2016: 

21). ILO'nun Sözleşme ve Tavsiyelerin Uygulanması’na İlişkin Uzmanlar 

Komitesi, Malezya'nın Haziran 2011'de 1925 (No. 19) Muamelenin Eşitliği 

(Kaza Tazminatı) Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine 

getirmediğine dair eleştirilerde bulunmuştur. 

İş bulma kurumları ilk kez 1981 yılında Özel İstihdam Büroları Yasası 

(Ariff 2021) ile yetkilendirilmiştir. Zamanla, Malezya'daki lisanslı işe alım 

ajansları 1980 düzenlemeleri ile işe alım sürecinde liderlik yapmaya 

başlamıştır. İşverenler için yüksek maliyetler, sıkıcı prosedürler ve ağır 

bürokrasi nedeniyle, 2005 yılında dışarıdan işe alım şirketleri dâhil olmuştur 

(Karim vd. 1999; Kanapathy 2006; Syed Abdul Razak 2014). 2012 yılında 

hükümet 1955 tarihli İstihdam Yasası’nda bir değişiklik yaparak, taşeron 

hizmetleri bünyesine kattı ve yeni İstihdam (Değişiklik) Yasası 2012 uyarınca 

göçmen işçiler için çalışma izinleri “iş müteahhidi” tarafından sağlanıyor. “İş 

müteahhidi”, “bir müteahhit veya alt yüklenicinin üstlenmek üzere taahhüt 

ettiği herhangi bir işin tamamının veya herhangi bir kısmının yürütülmesi için 

gerekli işçiliği sağlamak üzere bir asıl, müteahhit veya alt yüklenici ile 

sözleşme yapan kişi” olarak tanımlanmaktadır (İstihdam Değişikliği Yasası 

2012:4).  

Çoğu Malezya firması, işe alım prosedürlerini kolaylaştırmak ve işçilere 

karşı doğrudan yükümlülüklerden kaçınmak için bu “işçilik müteahhidi” 

sistemini tercih etmektedir (Ariff 2021). Malezya İşverenler Federasyonu 

Raporu'na (2014) göre, ankete katılan Malezyalı firmaların yüzde 87'si 
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göçmen işçileri işe alırken, dış kaynak istihdam bürolarını, diğer bir deyişle 

“iş müteahhidini” kullanıyor. Şirketler süreci kolaylaştırmak için iyi bir üne 

sahip olan ve işe alım süreci için ekonomik olarak makul ücretleri olan bir işe 

alım görevlisini tercih etmektedir (Malezya İşveren Federasyonu 2014: 32). 

Malay Yarımadası'ndaki göçmen işçilerle ilgili bir araştırma, “hizmet 

sözleşmesi” kapsamındaki göçmen işçilere “hizmet sözleşmesi” 

kapsamındaki göçmen işçilerden daha az ücret ödendiğini de göstermiştir 

(Bormann vd. 2010). Taşeron ve aracı firmalar, göçmen işçilerin sosyal 

koruma mekanizmalarından yararlanamamasına ve sömürü risklerinin 

artmasına neden olmaktadır (ILO 1999). “İş sözleşmesi” uygulamasıyla 

birlikte işe alım ajansları önem kazanmış ve özellikle komisyoncular ve 

aracılar sözleşmeli işçilerden daha fazla yararlanmıştır (Syed Abdul Razak 

2014). Bu durum, çeşitli sömürücü uygulamalara neden olmuş ve devletin 

göçmen işçiler üzerindeki kontrolünü zayıflatmıştır (Devadason ve Meng 

2014). Ayrıca, Malezya'daki sözleşmeli göçmen işçiler üzerine yapılan 

araştırmalar, taşeron acenteler altındaki göçmen işçilerin doğrudan işe alınan 

işçilere göre daha savunmasız olduklarını göstermiştir (Verite 2014). 

Malezya'da taşeronların ve taşeron işe alım ajanslarının yükselişinden sonra 

göçmen işçiler ticari bir “meta” haline gelmiştir. Göçmen işçi alımının 

özelleştirilmesi ve taşeron istihdam şirketlerinin faaliyetlerinin ön plâna 

çıkması, Malezya'da usulsüzlüklerin artmasına yol açmıştır (Low 2020). 

Nah'ın (2012) vurguladığı gibi, işçi göçü sistemi tamamen ekonomik değeri 

öncelemektedir. 

Malezya'da göçmen sözleşmeli işçilerin işe alınma süreci karmaşık, 

meşakkatli ve yüksek maliyetlidir (Syed Abdul Razak 2014: 55). Hem 

işverenlerin hem de Malezya’da çalışmak isteyen göçmen işçilerin birçok 

bakanlıktan eşgüdümlü izin alması ve yasal prosedürleri sağlaması 

gerekmektedir (Ariff 2021). Bu durum göçmenleri düzensiz kanallara, 

işverenleri işe taşeron işe alım ve işçi bulma şirketlerine yönlendirmektedir. 

İşe alım sürecinden sonra işverenler, göçmen işçilerin hukuki statüsünden 

yasal olarak sorumlu olurlar. Göçmen işçiler sözleşmeli işten kaçar veya 

ayrılırlarsa hukuki olarak yasa dışı hale gelirler. Malezya İşverenler 

Federasyonu Raporu’na (2014) göre işveren ve göçmen işçiler arasındaki 

iletişim problemleri ve göçmen işçilerin kaçışı işverenler için en büyük 

problemi oluşturmaktadır. Pek çok işveren, göçmenlerin kaçmasını 

engellemek için, işe alım acenteleri veya şirketler aracılığıyla göçmen işçilerin 

pasaportlarını rehin tutmaktadır. Bu durum, göçmen işçiler için pasaport 

alıkoymasına neden olmakta ve göçmen işçilere yönelik zorla çalıştırma ve 



174 

diğer sömürüleri tetiklemektedir (Migrant Workers Right to Redress Coalition 

2019).  

Ayrıca göçmen işçilerin işverene bu hukuki bağımlılık durumu işverenler 

için ayrıcalıklar sağlamaktadır. Bu zayıf yönetim uygulamaları, göçmenlerin 

sömürüsünün artmasına neden olmaktadır. Ayrıca, bakanlıklar arası 

koordinasyon zayıflığı yönetim ve işe alım süreçlerinde birçok hataya 

sebebiyet vermektedir. Bazen bu hatalar göçmen işçilerin çalışma izinlerini 

uzatamamalarına ve belgesiz göçmen statüsünden düşmelerine neden olabilir. 

Bu uygulamalar, göç yönetişiminin başarısızlığı olarak ön plâna çıkmaktadır 

(Kaur 2010: 14). Malezya'daki göçmen sorunları, insan hakları sorunlarıyla 

da iç içedir. ABD'nin yıllık İnsan Ticareti Raporu’nda (TIP) ve Birleşmiş 

Milletler İnsan Ticaretine İlişkin Kurumlar Arası Projesi'nin (UNAIP) 

çalışmasında göçmen emeği sömürüsünü ifşa etmesi, Malezya'nın göç 

yönetişim çerçevelerinin yeniden gözden geçirmesine yol açmıştır (Kaur 

2015). Malezya Hükümeti bir yandan düzenli göçmen işçilerin sosyal 

haklarını geliştirici politikalar üretirken öte yandan da şiddetli bir biçimde 

düzensiz göçle mücadele etmeyi sürdürmüştür. Bu dönemde, düzensiz göçü 

önlemek için yeni caydırıcı cezalara izin verilmiştir. Hükümet belgesiz 

göçmenlere yönelik cezaları sertleştirmiş, belgesiz göçmen işçiler suçlulara 

dönüştürülmüş ve dayak ve diğer fiziki cezalar verilmiştir. Beş yıl hapis cezası 

ile altı kırbaç darbesi, bu cezalardan bazılarıdır (Kaur 2015: 93). Ayrıca 

Hükümet, belgesiz göçmenlere yönelik operasyonları desteklemek için 

Malezya Halkı Gönüllü Kuvvetleri9 adlı milis kuvvetlerini kullanmış ve bu 

kurum, düzensiz göçmenlere karşı birçok insan hakları ihlaline girişmiştir 

(SUARAM 2006: 120). 

Malezya hükümeti 2018'den sonra göçmen işçilerle ilgili yasal ve 

düzenleyici çerçevelerle ilgili önemli iyileştirmeler yapmıştır. 2017 Özel 

İstihdam Büroları Yasası Şubat 2018'de yürürlüğe girmiş ve göçmen işçiler 

için işe alım sürecinde ve korunmasında basitleştirilmiş bir yönetim ve 

koruma sağlamıştır (Wickramasekara 2020). Bu değişiklik, aynı zamanda 

sağlık güvenliği, güvenlik düzenlemesini de mümkün kılmıştır. 2018 yılında, 

yeni Umut Koalisyonu (Pakatan Harapan-PH) Hükümeti, işe alım sürecinde 

                                                           
9 “İkatan Relawan Rakyat Malaysia”, 1969 yılında meydana gelen toplumsal kaos sonrası 

gönüllülerden oluşturulmuş bir yapıdır. Özellikle, Malaylardan oluşan sivil bir milis 

gücüdür. Düzensiz göçmenlere karşı sıklıkla insan hakları ihlâllerinde bulunan bu oluşum, 

pek çok insan hakları raporunda yer almaktadır.  
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taşeron ajansların ve aracıların kaldırılması planını da ilan etti (Zainul 2018). 

Ve 31 Mart 2019'da işe alımda dış kaynak kullanımı sistemi resmen kaldırıldı. 

Yeni düzenlemelerle birlikte İnsan Kaynakları Bakanlığı göçmen işçilerin işe 

alımını düzenlemektedir (Low 2020). Böylece hükümet, göçmen işçiler için 

daha iyi bir refah sağlamayı ve göçmen işçilerin taşeron kuruluşlar tarafından 

sömürülmesini durdurmayı amaçlamıştır (Zainal 2019). Yeni düzenlemeler 

bazı eksiklikler içermekle birlikte, işgücü göçü yönetişimi konusundaki yeni 

gelişmeler ILO ve diğer uluslararası çerçeveler tarafından olumlu olarak 

görülmektedir (Wickramasekara 2020).  

5. Bölgesel İş Birlikleri ve Mutabakat Muhtıraları 

Uluslararası göç akışları uluslararası toplum arasında uluslararası 

anlaşmalarla düzenlenmektedir. Bu uluslararası anlaşmalar, genellikle ev 

sahibi ülke ile menşe ülkeler arasındaki insan hareketliliği yöneten ikili 

düzenlemelerdir. Bu ikili düzenlemeler; mutabakat muhtıraları, ikili 

anlaşmalar, konsensüsler, çerçeve anlaşmaları ve protokollerdir. Göç 

akışlarını yönetmek için en sık uygulanan uluslararası iş birliği düzenlemesi 

tüm ikili düzenlemeler arasında yüzde 69,2 oranıyla Mutabakat Muhtıralarıdır 

(Wickramasekara 2015). Mutabakat Muhtıraları bağlayıcı değildir ve 

hükümetlere koşulları düzenlemek ve değiştirmek için daha fazla esneklik 

sağlar. Özellikle, Güneydoğu Asya'da bol miktarda vasıfsız işgücü arzı, 

bağlayıcı bir resmi düzenlemeden ziyade Mutabakat Muhtırası'nın 

seçilmesine yol açmaktadır. Ayrıca, bu düzenlemeler hükümetler için tercih 

nedenidir, çünkü göçmen işçi istihdamı piyasa odaklı sistemde özel bir tür 

şirket girişimi olarak görülmektedir (Go 2004). 

İşgücü göçüne ilişkin bölgesel düzenlemeler, bölgede ASEAN 

aracılığıyla geliştirilmektedir. Göçmen işçilerin korunmasına yönelik çabalar, 

13 Ocak 2007'de Filipinler'in Cebu kentinde yapılan 12. ASEAN Zirvesi ile 

başlamış ve bu zirvede Göçmen İşçilerin Haklarının Korunması ve 

Geliştirilmesi’ne İlişkin ASEAN Bildirgesi ilân edilmiştir. Bundan sonra, 

ASEAN Göçmen İşçilik Forumu (AFML), ASEAN içindeki göçmen işçilerin 

karşılaştığı sorunları ele alan bölgesel birçok taraflı forum olarak kurulmuştur. 

Göçmen İşçilerin Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi’ne İlişkin ASEAN 

Mutabakatı, taraflarca 14 Kasım 2017 tarihinde imzalanmıştır (Low 2020). 

Ancak bu çabalar, bağlayıcı olmadığı için hükümetler için tavsiye ve rehberlik 

özellikleri taşımıştır (Rother 2018). ASEAN bölgedeki en önemli ve kapsamlı 

örgüt olmakla birlikte, ASEAN’ın kurumsal ve ilkesel yapısından kaynaklı 
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caydırıcı ve zorlayıcı rolü oldukça sınırlıdır. ASEAN Hükümetlerarası 

Komisyonlarının sınırlı rolü, yetkisi ve kaynakları ve diğer üyelerin içişlerine 

karışmama kuralı ASEAN'ın gücünü kısıtlamaktadır. Güneydoğu Asya'da 

ASEAN aracılığıyla bölgesel yönetişim, “zayıf bir karar alma süreci, sınırlı 

kapasite ve kararlı hareket edememe” nedeniyle oldukça zayıftır (Stubbs 

2019: 11). ASEAN'da göç yönetişimi ile ilgili düzenlemeler, daha çok vasıflı 

işçilere ve bunların ekonomik entegrasyonuna odaklanmaktadır (Lavanex vd. 

2016). Bölgesel göç yönetişimi, düşük vasıflı göç girişlerini 

düzenlememektedir. ASEAN Ekonomik Topluluğu (ASEAN Economic 

Community-AEC) vasıfsız işçileri ele almamaktadır (Ramji-Nogales 2017). 

Göç akışlarının çoğunluğu vasıfsız ve düşük vasıflı göç akışlarından oluşsa ve 

bu işçilerin çoğu birçok suiistimal ve sömürü vakasıyla karşı karşıya kalsa da 

göçmen işçilere yönelik bölgesel yönetişim çerçevelerinin eksikliği, 

ASEAN'da göç yönetişiminin kırılganlığını ve etkisizliğini göstermektedir 

(Orbeta ve Gonzales 2013). Göçmen işçilerin işgücü yönetimi, ASEAN 

içindeki ikili anlaşmalarla düzenlenmektedir (Wickramasekara 2015).  

Malezya Hükümeti, Endonezya, Filipinler, Tayland, Vietnam, 

Kamboçya, Laos, Nepal, Sri Lanka, Hindistan, Bangladeş, Çin, Pakistan, 

Özbekistan ve Türkmenistan ile ikili Mutabakat Muhtırası (MOU) aracılığıyla 

göçmen işçilerin işe alınma süreçlerini yönetmektedir (World Bank 2013). 

Ancak, bu ikili hükümet çerçeveleri göçmen işçileri korumak için verimli ve 

etkili değildir. İşe alım sisteminin ve onun üçüncü taraf aracılarının neden 

olduğu görünmez maliyetler ve sömürüler, göçmen işçiler üzerinde bir yük 

haline gelmektedir. Bu işletmeler arası işe alım modeli, çok sayıda taşeron ve 

aracıyı gerektirir ve bu nedenle göçmenler düzensiz göç kanallarına 

yönelmektedir (World Bank 2015). Uluslararası İşçi Örgütü’nün “Malezya 

Mevzuatı, Politikaları ve Programları ile ILO Zorla Çalıştırma Sözleşmesi ve 

Protokolüne İlişkin Durum ve Boşluk Analizi” başlıklı raporunda 

vurgulandığı gibi, göçmen işçiler her zaman zorla çalıştırma uygulamaları, 

sahte işe alım ajansları, sözleşme ihlâlleri, makul olmayan maliyetler, 

pasaport alıkoyma, borç esareti ve aşırı iş yükü ile karşılaşmaktadır (Lee ve 

İdris 2018). Bu nedenle göçmen işçilerin haklarının ve refahının 

korunmasında ve emek göçünün yönetilmesinde ikili düzenlemelere büyük 

görevler düşmektedir. 

Malezya, 2018'den sonra göçe yönelik Mutabakat Muhtıraları’nı 

iyileştirmek için adım atmış ve yeni müzakerelere girişmiştir (Low 2020). 
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Ayrıca, ASEAN'daki bölgesel iş birliğini ve göç kontrolünü güçlendirerek 

bölgedeki yasal çerçevelerin göç yönetişimini artırmayı hedeflemiştir (Low 

2019). ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı Şiddet İçeren Aşırıcılık, 

Radikalleşme ve Terörle Mücadele konusunda toplanmış ve bu toplantıda 

bölgesel iş birliği ve çok taraflı anlaşmaların önemi vurgulanmıştır. Ardından, 

Sulu Denizi'nde devriye gezmek ve güvenlik kontrolü için 14 Temmuz 

2016'da Filipinler, Endonezya ve Malezya arasında Sulu Deniz Devriyesi 

Girişimi kurulmuştur (Low 2019). Bir diğer önemli iş birliği ise Sulu 

Denizi'nde terörle mücadele konusunda olmuş ve Endonezya, Filipin ve 

Malezya hava kuvvetleri arasında Ekim 2017'de kurulan Üçlü Hava Devriyesi 

kurulmuştur. Bu üçlü girişim, bölgedeki IŞİD bağlantılı terör saldırılarını 

devriye gezmeyi ve bunlarla mücadele etmeyi amaçlamıştır (Low 2019).  

Bu önlemler, bir tür sınır dışsallaştırma politikası sağlamıştır. Bu ikili ve 

üçlü girişimler, bölgesel iş birliğini güçlendirdiği gibi, göç akışlarının 

yönetimini de ordu marifetiyle yeni bir güvenlik alanı içerisinde ele 

alınmasına neden olmuştur. Silahlı kuvvetlerin göç yönetimindeki rolleri ve 

etkileri büyük ölçüde artmıştır (Low 2019). Güneydoğu Asya'da, mutabakat 

muhtırası şeklindeki ikili anlaşmalar, geleneksel olarak, kitlesel göçmen 

akınıyla birlikte nüfusu da yönetmek için kullanılmıştır. Filipinler, bu 

düzenlemelerle hedef ülkelerdeki göçmenlerini yönetme ve koruma 

konusunda en başarılı ülkelerden biridir (Go 2012). Filipinler'in resmi 

denizaşırı istihdam programı, 1974'ten bu yana Filipinli denizaşırı işçileri 

yönetmeye ilişkin 22'den fazla ülkeyle ikili iş düzenlemeleri yoluyla yönetim 

becerisini güçlendirmiştir (Go 2012). Malezya ve Filipinler arasında göçmen 

işçilerin sorunları ikili müzakerelerle yönetilmiş ve Malezya'daki Filipinli 

denizaşırı işçilerin sorunları genellikle hükümetler tarafından iş birliği ve 

koordinasyonla çözülmüştür (Nesadurai 2013).  

Endonezya'dan Malezya'ya göç akışı ise tüm dünyadaki en büyük 

göçmen akışlarından birini oluşturmaktadır (Jones 2000). Malezya'ya yönelik 

bu göç akışlarını kontrol etmek ve yönetmek için, Malezya ve Endonezya 

Hükümetleri ilk olarak 1984 yılında ikili Mutabakat Muhtırası 

imzalamışlardır. Bu dönemden itibaren, göç yönetimine ilişkin ikili 

düzenlemeler en yaygın rejime dönüşürken, bu düzenlemeler etkin bir 

yönetim kapasitesi oluşturamamıştır (Nesadurai 2013). Her iki hükümetin de 

emek göçü konusundaki reaktif önlemleri, etkili bir işgücü yönetim sistemini 

engellemiştir. Endonezya Hükümeti, 1999 yılında Endonezyalı göçmen 

işçileri düzenlemek için Denizaşırı Endonezya Göçmen İşçileri Yerleştirme 
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Müdürlüğü'nü kurmuştur. Bu kurum, işe alım ajanslarını yönetip ve 

Endonezyalı göçmen işçileri yönlendirmiştir. Ancak, bu işe alım ajansları ve 

komisyoncular göçmen işçileri gözeten bir şekilde düzenlenmemiş, işe alım 

sistemi göçmenler için yeni adaletsizlikler ve masraflar yaratmış ve 

Malezya'ya düzensiz göçe neden olmuştur. Malezya'daki Endonezyalı 

göçmen işçilerin sorunlarını azaltmak ve koordinasyonu artırmak için 

Endonezya ve Malezya yeni bir Mutabakat Muhtırası üzerinde anlaştılar ve 

bu anlaşma Endonezyalı işçilerle çalışmak üzere kayıtlı Endonezya işçi 

bürolarını seçmeyi zorunlu kılmıştır (Kaur 2015: 92). Ancak bu yeni ikili 

anlaşmalar da göçmenlerin sorunlarını hafifletemedi. Göçmen işçilerle ilgili 

birçok uluslararası ve sivil toplum kuruluşu, bu Mutabakat Muhtırasındaki 

düzenlemeleri kınadı (World Bank 2013). Malezya'da Endonezyalı Ev 

İşçilerinin sömürülmesine ilişkin İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunun 

ardından, ev işçilerinin statüsünü düzenlemeleri için hükümetler üzerindeki 

baskıların artması yeni bir idari düzenlemeyi tetikledi. Endonezya kendi 

vatandaşlarını korumak için, göçmenlerin hareketini kısıtlayıcı tedbirler aldı. 

Endonezya hükümeti, 2009 yılında Malezya'ya ev işçileri göçünü yasakladı. 

Malezya hükümeti, ev işçilerinin şartlarını iyileştirdi ve ev işçileri için bir 

yardım hattı kurdu (Zülfakar ve Singh 2010). 2011 yılında Endonezya ile 

Malezya arasında ev hizmetleri çalışanı alımına ilişkin yeni bir Mutabakat 

Muhtırası imzalandı ve yeni anlaşma ile işverenin işçilerinin pasaportunu 

elinde tutması ve maaşlarını doğrudan ödemeleri kaldırıldı. Ancak, bu 

değişiklikler de Malezya'daki Endonezyalı ev işçileri için yeterli koruma 

sağlamadı. Endonezyalı bir sivil toplum örgütü olan Migrant Care'e göre, 

2016'dan 2018'e kadar 120 Endonezyalı ev hizmetlisi Malezya'da vefat etti 

(Barker 2018). Bu nedenle Endonezya hükümeti Malezya'ya ev işçisi göçünü 

tekrar yasakladı (The Strait Times 2018), ancak bu yasaklar göçmenleri 

yasadışı kanallara yönlendirmektedir. Bu nedenle, Malezya hükümeti 

Endonezya hükümetinden düzenli göçü kısıtlamamasını talep etti (Lokman ve 

Fong 2018). Endonezya hükümeti, 39/2004 sayılı zayıf Yasayı10 18/2017 

Sayılı Endonezya Denizaşırı İşçilerin Korunması’na İlişkin Yasa11 ile ilga 

etmiştir. Yeni düzenlemelere göre, göçmenlerin varış ülkeleri Endonezyalı 

                                                           
10  39/2004 sayılı yasa ile Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia (BNP2TKİ) adıyla, Endonezyalı Göçmen İşçilerin Yerleştirilmesi ve Korunması 

Ulusal Ajansı kurulmuştur. 
11  2017 yılında BNP2TKİ kurumu yeni kanunla, Balai Pelayanan Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja (BP3TKİ) isimli İşe Yerleştirme ve Koruma Hizmet 

Merkezi’ne dönüşmüştür. 
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göçmen işçiler için hizmet, koruma ve işe alım sağlayacaktır, böylece 

Endonezya hükümeti göçmen işçilerin işe alım sürecini merkezileştirmeyi ve 

özel işe alım ajanslarının baskın rollerinin neden olduğu maliyetleri en aza 

indirmeyi amaçlamıştır (Wickramasekara 2020). Ancak, teknik düzenlemeler 

hâlâ tam olarak düzenlenmemiştir ve 18/2017 Sayılı Kanun’un 

uygulanmasında birçok sorun bulunmaktadır (Supli vd. 2019). 

Mutabakat Muhtıraları, göç akışlarını yönetmek ve özellikle Malezya'da 

vizesi dolmasına rağmen ikamet eden Endonezyalı belgesiz göçmenleri sınır 

dışı etmek için önemli bir işlev görür (Low 2020). Malezya ile Endonezya'nın 

2014'te imzaladığı geri gönderme anlaşmasından sonra, Endonezya hükümeti 

Endonezyalı düzensiz göçmenlerin geri dönüş masraflarını üstlenmiştir. 

Aralık 2015'e kadar 27.000 Endonezyalı düzensiz göçmen Malezya'dan sınır 

dışı edildi ve bu göçmenler de Malezya hükümetinin kara listesine alındı (Low 

2020). Endonezya hükümeti ayrıca Malezya'ya belgesiz göçmen girişini 

durdurmak için yeni önlemler almayı taahhüt etmiştir (Shahar 2015). 

Mevzuatları nedeniyle, göçmenlerin korunmasına ilişkin ikili anlaşmaların 

etkisi sınırlıdır. Göçmenler için menşe ülkenin yasal çerçeveleri, ev sahibi 

ülke düzenlemelerinden oldukça farklı olabilir. İkili anlaşmalar, göçmenler 

için yalnızca genel çerçeveleri düzenlemektedir ve etkin koruma 

sağlayamayıp ve göçmenlerin yaşadığı sorunlara çözümler üretememektedir 

(Arpangi 2018). 2018'de Endonezya Hükümeti, Malezya'daki çalışanlarının 

yasal sosyal koruma mekanizmalarını gözden geçirmiş ve Endonezyalı 

göçmen işçilerin Malezya'da ev hizmetlerinde çalışmasını yasaklamayı 

plânlamıştır. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan ticareti ve göçmen 

sömürüsü hakkındaki TİP Raporu’nun neden olduğu uluslararası baskılar ve 

olası uluslararası yaptırımlar, Malezya hükümetini işgücü göçü sisteminde 

reform yapmaya zorlamaktadır (Low 2020). 

Malezya Ev Hizmetleri İşverenler Derneği'ne göre, 2017'de Malezya'da 

250.000'den fazla onaylanmış ev işçisi çalışmaktadır (Low 2020). Bu ev 

işçilerinin yaklaşık yüzde 5'i, sömürü, istismar, kötü çalışma koşulları 

nedeniyle hizmet verdikleri evlerinden uzaklaşmıştır. Malezya hükümeti, 

istismarları korumak ve durdurmak için Çevrimiçi Ev Hizmetleri Sistemini 

uygulamaya koydu. Bu sistemle işverenler, ev işçilerini işe almak için daha az 

para ödeyecek ve çalışanları için sağlık, kaza ve hayat sigortası yaptırmaları 

gerekecektir (Kannan 2017). Ağustos 2018'de Malezya Hükümeti, çerçeveleri 

yeniden müzakere etmek için tüm Mutabakat Muhtıraları üzerinde bir 

moratoryum ilân etti (Low 2020). Malezya Hükümeti, özellikle işçi bulma 
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ajanslarının ve aracıların tekelleşmesinden kaynaklanan tıbbi tarama, yasal 

belgelendirme, yolsuzluk ve sömürü sorunlarını gidermek için devletten 

devlete ikili iş birlikleri ve mutabakat muhtıralarıyla göçü yönetme modeline 

geçiş yapmaktadır (Low 2020). Hükümetten hükümete modelinin başarılı 

sonuçlarından sonra, Malezya hükümeti göçmen gönderen ülkelerle daha 

fazla ILO standartlarına uygun ikili mutabakat muhtıraları formüle etmeye 

girişmiştir (Babulal ve Karim 2018). Ek olarak, hükümet göçmen işçi 

alımında etik standartları yükseltmeyi hedeflemiştir. Yeni plâna göre, göçmen 

işçilerin tüm işe alım maliyetlerini Malezyalı işverenler karşılayacaktır. 

Böylece “göçmen işçiler için sıfır maliyet” hedeflenmektedir (Thomas 2020). 

Böylece göçmen işçiler, işe alım ajansları tarafından suistimallerden ve borç 

esaretlerinden kaçınabilir ve Malezya'ya düzensiz göç eğiliminde olmazlar 

(Low 2020). Low aynı çalışmasında, yeni düzenlenmiş Mutabakat Muhtırası 

üç unsurla düzensiz göçü önleyebilir demektedir. İlk olarak, sözleşmelerin 

sona ermesinden sonra Malezya'daki göçmen işçilerin fazla kalma sorunu, 

Mutabakat Muhtırası'ndaki geri dönüş plânları ile çözülebilir. İkincisi, 

hükümetten hükümete yaklaşımı, göçmen işçilerin acenteler ve işverenler 

tarafından sömürülmesini engelleyebilir. Üçüncüsü, “sıfır göç maliyeti” 

yaklaşımı, düzenli göçü düzensiz göçe kıyasla tercih edilen bir yasal kanal 

haline getirebilir (Low 2020: 3). Göçmen haklarının korunması ile ilgili birçok 

sivil toplum kuruluşu da göçmen işçilerin işe alım sürecindeki aracı ve 

ajansların ortadan kaldırılmasını önermiştir (Low 2020).  

6. Malezya’da Düzensiz Göç 

Düzensiz göç, tanımlanması, yönetilmesi, tahmin edilmesi ve 

sınırlandırılması açısından büyük bir karmaşıklığa sahiptir. Düzensiz göçü 

tanımlamak oldukça zordur. Her otorite düzensiz göçü kendine göre tanımlar 

ve düzensiz göçün evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı yoktur. Siyasi 

söylemlere ve uluslararası konjonktürlere göre tanımlar zaman içinde 

birbirinin yerine geçebilmektedir. 19. yüzyılın sonlarında düzensiz göç, 

sömürge yönetimleri ve kısıtlamaları ile ilgiliydi (Düvell 2006: 22). 

Göçmenler sözleşmelerde istenmeyen nüfuslar olarak görülüyordu (Düvell 

2006: 23). Avrupa'da düzensiz göçmenler birçok farklı isimle anıldı. 19. 

yüzyılın sonundan 1960'lara kadar ‘istenmeyen yabancılar’, ‘rahatsız edici 

yabancılar’ veya ‘istenmeyen göç’ bu adlandırmalardan bazılarıydı (Düvell 

2006: 23). Modern ulus-devletten sonra, pasaportların icadı ve Birinci Dünya 

Savaşı'ndan sonra sınır dışı edilme süreciyle, 1920'lerde ‘yasadışı göçmenler’ 

terimi icat edildi (Düvell 2006: 23-24).  
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Bu yasallıklar ve bölgesel sınırlar, ulusal sınır belirleme aracı olarak 

kullanılmaktadır (Ngai 2003). İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Avrupa'da 

büyük işgücü ihtiyacı, yeni işe alım planları ve ‘kendiliğinden göçmenler’ ile 

çözüldü (Düvell 2006: 24). 1960'larda ‘yasadışı göçmenler’ olarak etiketlenen 

bu kişiler, yasadışı ve düzensiz işlerle bağlantılıydı. 1960'lardan sonra 

Avrupa'daki birçok ülke daha kısıtlayıcı göçmenlik politikaları geliştirmiştir 

ve tüm OECD ülkeleri tarafından vize düzenlemeleri uygulanmaya 

başlanmıştır, böylece belgesiz göçmenlerin hareket özgürlüğü 

kısıtlandırılmıştır (Düvell 2006: 25). Düzensiz göçe ilişkin yeni düzenleme ve 

stratejilerle Avrupa’da ‘kaçak kalış’ ve ‘kayıt dışı çalışma’ suça dönüşmüş ve 

‘yasadışı göçmenler’ kategorize edilerek cezalandırılmıştır (Düvell 2006: 26). 

Avrupa ve ABD'deki birçok ülke yeni kısıtlamalarla göçün “genel kriminalize 

edilmesi” ve “yasadışılaştırılması” sürecini başlatılmıştır 1990'ların sonuna 

kadar, hükümetler tarafından düzensiz göçü ifade etmek için, ‘yasadışı göç’ 

kullanılmıştır. 1998'deki çeşitli raporlarda düzensiz göç, ‘belgesiz göç’ olarak 

yeniden adlandırılmıştır (Düvell 2006: 28). 2000'li yıllarda ‘yasadışı göç’ 

kavramı siyasi, hukuki ve toplumsal bir inşa haline gelmiş, kavram muğlak, 

ideolojik ve siyasal hale dönüşmüştür (Düvell 2006: 29).  

Göç literatüründe, çoğu sosyal bilimci, ‘yasadışı’ göç yerine ‘düzensiz’ 

veya ‘belgesiz’ göçmenleri kullanmayı tercih eder, çünkü 'yasadışı' kullanımı 

bir insanı kriminalize edebilir veya şeytanlaştırabilir, ancak giriş, kalış veya 

çalışma biçimleri yasadışı olabilir (Gächter vd. 2002). Bilim adamlarının çoğu 

belgesiz göçmen terimini kullanmayı tercih etseler bile, terim aslında düzensiz 

göçmen kavramıyla aynı anlamı taşımamaktadır çünkü belgesizlik daha çok 

pasaport, kimlik veya oturma belgesi gibi yasal belgelerin eksikliğini ifade 

etmektedir. Ancak 'düzensiz göçmen' hepsini kapsamaktadır. Uluslararası 

Göç Örgütü, 'düzensiz göç'ü, "kişilerin menşe, transit veya varış ülkesine 

girişini veya çıkışını düzenleyen kanunlar, yönetmelikler veya uluslararası 

anlaşmalar dışında gerçekleşen hareket" olarak tanımlamaktadır (IOM 2020). 

Perruchoud ve Redpath-Cross, “Göç Sözlüğü”nde ‘düzensiz göçü’, 

“gönderen, geçiş yapan ve alan ülkelerin düzenleyici normlarının dışında 

gerçekleşen bir hareket” olarak tanımlamaktadır (Perruchoud ve Redpath-

Cross 2011: 54). 

Öte yandan, Malezya'da ‘düzensiz göç’ terimleri de zaman içinde 

değişiklik göstermiştir. Son 50 yılda ‘düzensiz göçmenler’ farklı tanımlarla 

anılmıştır. Malezya'da göç çalışmalarının önde gelen isimlerinden Azizah 
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Kassim, terminolojinin ülkedeki evrimini çalışmalarında yansıtmaktadır. 

Kassım ilk çalışmalarında ‘düzensiz göçmenleri’ tanımlamak için ‘yabancı 

işçiler’ terimini kullanmıştır (Kassim 1987; 1995; 1996). Kasım'ın 2000'li 

yıllardaki çalışmalarında ‘yabancı işçiler’, ‘yasadışı göçmenler’ ile 

değiştirilmiştir (Kassim 2004; 2005). Kasım'ın (2011; 2013; 2014) son 

çalışmalarına bakıldığında, terim ‘düzensiz göçmenler’ olmuştur. Göç 

konusunda önde gelen bir diğer araştırmacı Graeme Hugo, ilk çalışmalarında 

‘düzensiz göçmenleri’ tanımlamak için ‘yasadışı göçmenleri’ kullandı (Hugo 

1993). 2000'li yıllara gelindiğinde, Hugo eserlerinde genellikle, ‘düzensiz 

göçmenler’ terimini kullanmıştır (Hugo 2002; 2004; 2009). Malayca'da 

‘düzensiz göçmen’ için ‘pendatang asing tanpa izin’ kullanılmaktadır. 

‘Pendatang asing’, dışarıdan gelen insanlar anlamındadır. ‘Tanpa izin’, yasal 

izne sahip olmamak anlamına gelir (Dewan Bahasa Pustaka 2021). 

Dolayısıyla, ‘pendatang asing tanpa izin’ (PATI) söz dizimi ‘belgesiz 

göçmenler’ olarak tanımlanır, ancak ‘PATI’ Malezya'da ‘yasadışı göçmenler’ 

olarak da kullanılır (Kassim 2005a). ‘Düzensiz göçmenler’ terimi, 

göçmenlerin yasal statüsünün belirsizliğini ve doğasını daha nesnel 

yansıtabilir. Göçmenlerin ‘düzensizliği’ veya ‘yasadışılığına’ ilişkin bu soy 

bilimsel yaklaşım, tarihi pratikleri, yasal konumları ve kurumsallaşmış iktidar 

anlayışlarını kavramak için çok önemlidir (Foucault 2000). Malezya'da 

göçmenlik bağlamında, farklı kavramlar, göçmenlerin farklı anlam 

kümeleriyle ilişkilendirildiğini göstermektedir. Bu anlamsal kalıplar yasal, 

tarihi, ekonomik, toplumsal ilişkileri kapsamaktadır. Malezya yasalarına göre 

düzensiz göçmenler, resmi izin belgesi olmadan ülkeye giriş yapanlar, vize 

süresi dolan veya vizesi iptal edilen ancak ülkeden ayrılmayanlar, sözleşmeli 

göçmen işçiler, düzensiz göçmenlerin Malezya doğumlu çocukları, 

sığınmacılar ve mültecilerdir. Malezya'daki en kapsamlı ‘düzensiz göçmen’ 

tanımı Kassim ve Zin tarafından yapılmıştır (2011: 86): 

“i.  Herhangi bir seyahat belgesi olmadan gizlice gelen yabancı uyruklular 

(belgesiz olarak da anılır); 

ii.  Malezya'da yabancı uyruklu kişilerden doğan ve doğumları resmi olarak 

belgelenmemiş çocuklar; 

iii.  Çalışma süresi dolan yabancı işçiler; 

iv.  Sözleşmeyi kötüye kullananlar ve sözleşmeyi ihlal edenler; 

v.  İşgücünde olabilecek veya olmayabilecek fazla kalanlar; 
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vi.  Sahte belgelere sahip olan veya sahtekârlıkla elde edilmiş gerçek 

belgelere sahip yabancı uyruklular; 

vii.  Malezya 1951 Cenevre Mülteciler Sözleşmesi/New York Protokolü 

1967'ye taraf olmadığı için sığınmacılar ve mülteciler; 

viii.  Her yıl yenilenecek olan İMM13 özel geçiş izniyle Sabah'ta geçici ikamet 

izni verilen mülteciler. Geçiş belgesi yenilenmezse, mülteciler yasadışı 

göçmen olurlar.” 

Yukarıda belirtildiği gibi, ‘düzensiz göçmen’ terimi Malezya bağlamında 

çok geniş bir yelpazeyi içermektedir (Kassim ve Zin 2011). Ayrıca, hem 

kayıtlı göçmen işçi statüsünden düzensiz göçmen statüsüne olan kaygan geçiş, 

hem de düzensiz göçe ilişkin somut istatistiksel verilerin bulunmaması, 

düzensiz göçmenlerin kesin sayılarının elde edilmesini imkânsız kılmaktadır 

(Hugo 2004). Bu nedenle birçok bilim insanı, düzenli yabancı işçi 

istatistiklerini, düzenleme ve sınır dışı etme programlarını ve yabancı işçilere 

ilişkin önceki diğer resmi istatistikleri değerlendirerek Malezya'daki düzensiz 

göçmenlerin sayısını tahmin etmektedir (World Bank 2019).  

Kudo (2013) geri gönderme operasyonlarına dayanarak Malezya'daki 

düzensiz göçmen sayısını 2 milyon olarak tahmin etmiştir. OECD (2012) 

göçmenleri yasallaştırma uygulamalarını kullanarak düzensiz göçmeni 2,5 

milyon olarak tahmin etmiştir. Low'un (2017) tahminlerine göre Malezya'daki 

düzensiz göçmen sayısı yaklaşık 4,6 milyondur. Düzensiz göçmenlere ilişkin 

tahminler, veri kaynaklarına ve yazarların çıkarımlarına göre değişiklik 

göstermektedir (World Bank 2019). Dünya Bankası uzmanlarının, yaklaşık 

düzensiz göçmen sayısını tahmin etmek için Turizm Malezya Ofisi, 

Göçmenlik Dairesi, İnsan Kaynakları Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Polis 

Kuvvetleri ve Tıbbi Tarama Testi Sonuçlarından sistematik ve tarihsel verileri 

kullanarak yaptığı çalışmaya göre Malezya'da 1,23 milyon ile 1,46 milyon 

arasında düzensiz göçmen yaşamaktadır. Bu göçmenlerin yüzde 30'u 

Endonezyalı iken yüzde 6'sı Filipinlidir (World Bank 2019: 27-42).  

Ayrıca, göçmenlerin çoğu Malezya'da dağılım açısından sırasıyla 

Selangor, Johor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ve Sabah'ta yaşıyor. Bu 

noktada, Dünya Bankası tahminleri ve ölçekleme dikkate alındığında 

Sabah'taki Endonezyalı ve Filipinli düzensiz göçmenlerin nüfusu 80.000- 

120.000 civarında olabilir. Ancak, farklı araştırmacılar farklı tahminler iddia 

ettiler. Syed Abdul Razak'ye (2014) gore vatandaş olmayan nüfus 2010 
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yılında tüm Sabah nüfusunun yüzde 27,7'sini oluşturuyor ve yaklaşık 

850.000'di. Ancak vatandaş olmayanlar sadece düzensiz göçmenleri değil, 

aynı zamanda Sulu, Bajau ve İranun grupları gibi kaydolmayı reddetmiş ve 

vatandaşlıkları olmayan diğer yerli grupları da içermektedir (Syed Abdul 

Razak 2014: 243). Sabah Kalkınma Araştırmaları Enstitüsü'nde yönetici 

direktör olan Anthony Kiob, Sabah'taki yabancı sayısının 1,2 milyon 

olduğunu iddia etmiştir (Miwil 2020). Sabah'taki düzensiz göçmenlerin sayısı 

konusunda bir fikir birliğinin olmadığı açıktır. 

Düzensiz göçün Malezya’da yaygın olma nedenlerinden biri de 

göçmenleri düzenli durumdan düzensiz statüye atan kaygan zemindir. Bu 

statü değişikliği birçok usulsüzlük içermektedir ve bu usulsüzlükler genellikle 

işe alım sürecinin kötüye kullanılmasından, fazla mesai sözleşmelerinden, 

tıbbi testlerin başarısızlığından veya düzenli göçmen işçiler için vize yenileme 

işlemlerinden kaynaklanmaktadır (Wickramasekara 2020). Ayrıca, geçirgen 

sınırlar, parçalanmış göç yönetim rejimleri ve masraflı işe alım süreçleri, 

düzensiz göçün başlıca nedenleridir (World Bank 2019). Özellikle, yüksek işe 

alım ücretleri, talep edilen sınırlı kayıtlı işgücü, uzun işe alım süreci ve 

işverenleri önceleyen rejim göçmenler için düzensiz göçe yönlendirmektedir 

(Wickramasekara 2020).  

Malezya'da düzensiz göçü yönetmek ve kontrol etmek için en yaygın 

hükümet politikası düzensiz göçmen işçilerin düzenli hale getirilmesiydi. 

Düzensiz göçmenlere ilişkin yasallaştırma programları ve düzenlemeler 1985 

ve 1990'larda başlamış ve Sabah Eyaleti hükümeti tarafından birçok af 

programı ve geri dönüş operasyonu yapılmıştır (Syed Abdul Razak 2014). 

2011 yılında İçişleri Bakanlığı düzensiz göçü ayarlamak, kontrol etmek ve 

ortadan kaldırmak için en kapsamlı yasallaştırma programını yürürlüğe 

koymuştur (Olivier 2018). Düzensiz göçmenler için hükümetin yasallaştırma 

programı “6P yasallaştırma programı”12 olarak adlandırıldı (Kassim 2014). 

Böylece Malezya Hükümeti, düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri 

dönmelerini ve yasal yollardan gelip Malezya'da çalışmalarını sağlamayı 

amaçlamıştır. Bakan yardımcısına göre, bu programla 1,3 milyondan fazla 

belgesiz göçmen kayıt altına alındı (Chin ve Mokhtar 2017). Bu yasallaştırma 

programları, 2011-2014 yılları arasında uygulanmıştır (Kassim 2014). 2015 

                                                           
12  6P yasallaştırma program altı ilkeden oluşmuştur: kayıt (pendaftaran), yasallaştırma 

(pemutihan), sınır dışı etme (pengusiran), izleme (pemantauan), icra (penguatkuasaan) ve 

af (pengampunan). 
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yılında Göç İdaresi, hükümetin yabancı işçiler için daha fazla ‘6P programı’ 

uygulamayacağını açıklamıştır (Zolkepli 2015).  

Ancak ‘6P programı’ndan sonra hükümet, benzer gönüllü sınır dışı etme 

ve düzenleme programlarını13 sürdürmüştür (Anderson 2021: 93). Düzenleme 

sürecinde, özellikle çalışanların işverenlerle iletişim ve diğer bürokratik 

prosedürlerden kaynaklanan zorluklar devam etmiş ve Malezya'daki düzensiz 

göçmen işçi sayısı önemli ölçüde azalmamıştır (Harkins 2016). Anderson’un 

(2021) vurguladığı gibi, Malezya'daki düzensiz göçle ilgili çeşitli politikalar 

sabit bir eğilim göstermemektedir. 

Hem anayasal hem de coğrafi olarak anakara Malezya’dan ayrı özerk bir 

yapıya sahip Sabah ve Sarawak Eyaletleri göç konusunda da Federal 

Hükümet’ten ayrı yasal çerçevelere sahiptir (Kaur 2014). Borneo Adası’ndaki 

Sabah ve Sarawak Eyaletleri’nin coğrafi konumu, çok etnikli yapıları ve 

bölgedeki diğer halklarla tarihsel bağları onları Malezya’da özel bir konuma 

yerleştirmektedir. Endonezya ile olan kara sınırı, Filipinler adalarıyla olan 

deniz sınırı bölgeyi geçirgen bir hale getirmektedir (Syed Abdul Razak 2014). 

Sabah Eyaleti’ndeki düzensiz göçmenlerin büyük çoğunluğunu Endonezyalı 

ve Filipinli düzensiz göçmenler oluşturmaktadır. Filipinler’in güneyinde, 

1970’lerden 2014’e kadar süren iç savaş ve bölgesel işsizlik nispeten daha 

fazla iş imkânına ve kamu güvenliğine sahip olan Sabah Eyaleti’ne olan 

göçleri hızlandırmıştır (Hugo 1993; Somiah vd. 2019). Kassim’a göre, Sabah 

Eyaleti’ndeki göç düzenlemeleri ve politikalar Federal hükümet 

düzenlemelerine göre daha gevşektir (Kassim 2005). Bölge özellikle, 

düzensiz göçün önemli bir merkezi konumundadır. Ada yapısından ve coğrafi 

özelliklerden kaynaklanan sınır devriye zorlukları, tarihsel olarak bölgedeki 

halkların iç içe geçmiş yapısı, Sabah Eyaleti’ndeki işveren ve toprak 

sahiplerinin sürekli ihtiyaç duyduğu işgücü arzı bölgedeki düzensiz göçü 

sürekli hale getirmektedir (Kassim 1996). Sabah Eyaleti’ndeki göçmen 

işgücünün yaklaşık yüzde 50’si tarım sektöründe çalışmaktadır (Kanapathy 

2006). Pek çok Endonezyalı ve Filipinli göçmen işçi, aileleriyle birlikte 

palmiye plântasyonlarında çalışmaktadır (Wahab 2021). Bu çerçevede, ortaya 

çıkan çocuk işçiliği olgusu, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından da 

kınanmaktadır (U.S. Department of State 2016: 255). 1970lerden itibaren, 

“seçici çalışma politikaları” ile birlikte Malezya’da göçün kadınlaşması hız 

kazanmıştır (Hamidi 2016: 648). Özellikle, düşük vasıflı kadın göçmen 

                                                           
13 '6P Bersepadu', 'Rehiring Program', 'Replacement Scheme’ bunlardan bazılarıdır. 



186 

işçileri hedefleyen stratejiler Endonezya’dan önemli ölçüde kadın göçmenin 

gelmesine neden olmuştur. Bu kadın göçmenler, Malezyalı işverenler için 

geçici iş plânları içerisinde yer almış, bir tür “yedek işgücü ordusu” işlevi 

görmüştür (Hamidi 2016: 649). 

1970’lerden sonra Malezya’nın tarım sektöründe yaşanan makineleşme 

ve modernizasyon hem iç hem de uluslararası göçü hızlandırmıştır. Özellikle, 

tarım sektöründeki büyük işgücü açığıyla, Malezya Tarım Üreticileri Birliği, 

yabancı işgücü talebinde bulunmuş ve Malezya hükümeti yabancı işgücü 

ihracında bulunmaya başlamıştır (Kaur 2004: 213). 1980lerin sonlarına kadar 

en fazla kayıtlı göçmen işçileri Endonezyalılar oluşturmuştur (Kassim 1995: 

15). 1990larla birlikte, Endonezyalı göçmen işçi akını siyasiler ve medya 

tarafından şeytanlaştırılmaya başlamıştır (Liow 2003). Sabah Eyaleti 

temsilcileri de bölgedeki bütün olumsuzlukların müsebbibi olarak 

Endonezyalı göçmenleri göstermeye başlamışlardır (Hugo 1993: 60). Bu 

dönemden itibaren, Endonezyalı göçmenler yüksek ölçüde dışlanmış, 

yaftalanmış ve ötekileştirilmiştir (Hugo 2009: 41).  

Ancak, Endonezya’dan Malezya’ya göçmen akınları devam etmiştir. 

Özellikle, Endonezya’daki kısıtlı iş imkânları, düşük maaşlar ve zor çalışma 

şartları Malezya’ya göçü sürekli hale getirmiştir (Nasution 2000). 

Endonezyalı göçmenlerin çoğunluğu Malezya’ya varabilmek için düzensiz 

göç kanallarını tercih etmişlerdir (Mantra 1998). Malezya’ya resmi kanallarla 

yapılacak seferberliğin hantal, karmaşık ve masraflı bürokratik yapısı 

göçmenleri düzensiz göçe yönlendirmiştir (Keban 1998). Ayrıca, Endonezyalı 

Göçmenlerin bir kısmı, ilk olarak turist vizesiyle Malezya’ya gelmekte, fakat 

turist vizelerinin süresi dolmasına rağmen geri dönmeyerek “yarı-hukuki” bir 

statüde Malezya’da bulunmaya devam etmektedir (Mantra 1998). 

Endonezyalı göçmenlerin çoğunluğunu “düşük vasıflı” ya da “vasıfsız işçiler” 

oluşturmaktadır. Bu durum, göçmen işçilerin daha kolay istismar edilmesine 

ve sömürülmesine neden olmaktadır (Raharto 2007). Malezya’da kayıtlı 

göçmen işçilere yönelik sosyal güvenlik mekanizmaları bir hayli zayıfken, 

düzensiz göçmenler herhangi bir koruyucu mekanizmaya sahip değildir. Bu 

durum onların daha fazla insan hakları ihlâllerine ve istismara maruz 

kalmalarına neden olmaktadır (Raharto 2007). 

Sabah Eyaleti’ne yönelik, Filipinli göçmen akışının motivasyonları, 

Endonezyalı göçmenlerden farklılık göstermektedir. 1970’lerdeki Filipinler 

Ordusu ile Moro Ulusal Özgürlük Cephesi (MNLF) arasında süren çatışmalar 
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daha sonra Moro İslami Özgürlük Cephesi’yle (MILF) devam etmiştir 

(Navallo 2013). Bu süreçte, çatışmalardan kaçan yaklaşık 80.000 Filipinli 

mülteci Malezya’ya sığınmıştır (UNHCR 2013). Malezya Mültecilere yönelik 

Cenevre Anlaşması’na taraf olmadığı için, söz konusu bu Filipinli mülteciler 

için Malezya Hükümeti IMM13 isimli bir mülteci kartı düzenlemiştir. Fakat 

bu kartlar zamansal sınırlamaları, senelik yenileme zorunluluğu ve yetersiz 

düzenlemeleri nedeniyle sağladığı imkânlar bakımından mülteciler için 

oldukça kısıtlı belge işlevi görmüştür (Navallo 2013).  

İkinci büyük Filipinli göçmen seferberliği, 1985 sonrası Filipinler’de 

yaşanan ekonomik küçülme sonrası görülmüştür (Kassim 2009). 1990’lar 

sonrası bölgede yükselen radikalleşme ve Sulu Sultanlığı’na bağlı ailelerin 

toprak ve egemenlik iddiaları bölgede göçmenlere yönelik önlemlere ordunun 

da dahil olması ile ulusal güvenlik temelli bir niteliğe bürünmüştür (Mulia 

2011). Endonezyalı göçmenlerle benzer şekilde Filipinli göçmenlerde maaş 

kesintilerine, zorla çalıştırma pratiklerine ve diğer istismar uygulamalarına 

sıkça maruz kalmaktadır (Asia Pacific Mission for Migrants, TENAGANITA, 

Migrante International 2009). 

Malezya Hükümeti düzensiz göçü engellemek için, 1980lerden itibaren 

göçmenleri yasallaştırma programlarını uygulamaya başlamıştır. Fakat bu 

uygulamalar düzensiz göçü engellemede başarılı olamamıştır (Manning 

2002). Bunun sonucunda Hükümet, 1987’den 1992’ye kadar farklı 

dönemlerde düzensiz göçmen yoğun alanlara askeri operasyonlar 

düzenlemeye başlamıştır. Bu operasyonlarda yakalanan düzensiz göçmenler 

ağır cezalara mahkûm edilmiş, ağır şartlar altında gözetim merkezlerinde 

tutulduktan sonra sınır dışı edilmişlerdir. Bu disipline etmeye yönelik sert 

önlemlerle düzensiz göçün önüne geçilmeye çalışılmıştır (Karim vd. 1999). 

Ayrıca, Malezya Hükümeti af programları ve yasallaştırma programlarıyla 

düzensiz göçü düzenlemeye yönelik önemli adımlar atmış, 1999’tan 2004’e 

kadar Sabah’ta, 312.000’den fazla Endonezyalı ve Filipinli düzensiz göçmen 

kayıt altına alınmıştır. Fakat bu yasallaştırma ve af programları Sabah 

Eyaleti’ndeki, yerli halklar tarafından tepkiyle karşılanmış, hükümetin 

düzensiz göçe göz yumduğu iddia edilmiştir (Olivier 2018). Bunun 

sonucunda, hükümet düzensiz göçmenlere yönelik izlediği sert politikaları 

devam ettirmiştir. Böylece, yasallaştırma uygulamaları oldukça sinirli bir 

başarı sağlamıştır (Kassim 1996: 18-19). Bu süreçte hükümet, düzensiz 

göçmenler için birçok farklı kayıt belgeleri üretmiştir. Bunun sonucunda, pek 
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çok farklı resmi göçmen belgesi ortaya çıkmıştır (Malaysiakini 2006). Fakat 

bu belgeler göçmenlerin sosyal haklardan faydalanabilmek için ihtiyaç 

duyduğu kimlik ve kayıt belgeleri işlevi sağlayamamıştır. Bu tür yönetim 

uygulamaları göçün karmaşık yapısını daha da girift hale getirmiştir. Düzensiz 

göç devletin hem sürekli olarak mücadele ettiği ve bir anlamda savaşarak 

güvenlik endişelerini canlı tuttuğu bir alan iken, aynı zamanda özellikle tarım 

sektöründe üretimin sürekliliği için mutlak bir ihtiyaç olan işgücü açığını çok 

ucuz ve istismara açık bir biçimde çözüme kavuşturulmasını sağlamaktadır. 

Bu noktada, Malezya'da göçmen işçiler, “hem ekonominin hem de ulusun 

devlet koruması” (Surak 2013: 88) olarak işlev görmektedir. 

7. Sonuç 

Malezya'ya devam eden göç akımları karşısında, hükümetler tarafından 

erken dönemlerden bugüne kadar kalıcı bir çözüm üretilememiştir. Göç 

yönetiminde birincil düşünce ‘geçicilik’ ve ‘belirsizlik’ olmuştur. ‘Geçici göç’ 

zihniyetinin bu izleri, 'Geçici İstihdam için Ziyaret Kartı' ve göçle ilgili diğer 

yasal düzenlemelerde bulunabilir. Ayrıca, ‘düzensiz göç’ tanımları ve yasal 

çerçevelerle de muğlak bir zihniyete işaret etmektedir. Malezya'da tarihsel 

olarak göçmen işçilere yönelik düzenlemelere bakıldığında, özellikle 

işverenler için ekstra maliyetlere ve zorluklara neden olan işverenlerin 

doğrudan yabancı işçi istihdamı uygulamalarının yerini, ‘iş müteahhidi’ 

olarak taşeronluk uygulamasına bıraktığı görülmüştür. Yeni ‘iş müteahhidi’ 

sistemi, göçmen işçileri borç esareti, yüksek işe alım ücretleri, öngörülemeyen 

ve güvenli olmayan çalışma koşulları ve yetersiz yasal sosyal koruma 

koşulları riskiyle karşı karşıya bırakmıştır (Verite 2012).  

Bu durum göçmenlerin sömürülebilir ve insan hakları ihlallerine karşı 

savunmasız olmalarına neden olmaktaydı (Ariff 2021). Öte yandan, göç 

yönetim rejiminin son yıllarda göçmenlerin korunmasında ve 

düzenlenmesinde insan hakları ve hak temelli yaklaşım açısından önemli bir 

mesafe kat ettiğinin altı çizilmelidir. Özellikle göçmenleri düzensiz yollara 

iten taşeron işe alım ajansları gibi bazı uygulamalar kaldırılmış ve daha 

kapsamlı sosyal güvenlik mekanizmalarına sahip yeni Mutabakat Muhtıraları 

ile göçmenler için olumlu gelişmeler sağlanmıştır. Ancak göçmenlerle ilgili 

devlet uygulamaları göçmenlere hala bir ‘meta’ ve ‘ekonomik ihtiyaç’ olarak 

yaklaşmaktadır. Üstelik taşeron yapılar, yerini sertifikalı işçi bulma 

şirketlerine bırakmış, ekonomik çıkar temel hedef haline gelmiştir. 
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İnsan haklarını ve hayatın bir öznesi olarak ‘insan’ı göz ardı eden devlet 

uygulamaları, ekonomik çıkarları ana odak noktası haline getirmektedir. 

Ekonomik faydayı her zaman ön plânda tutan işgücü piyasaları bu anlayışa 

göre düzenlenmiştir. Ekonomiyi ve işverenlerin çıkarlarını ön plânda tutan bu 

hükümet uygulamalarından kaçınan göçmen işçiler, düzensiz göç kanallarına 

yönelmektedir. Yani, bu hükümet uygulamaları bölgedeki düzensiz göçün 

hem temel nedeni hem de sonucudur. Sertifikalı işçi bulma kurumları, göçmen 

işçileri seçme ve onları işlere atama konusunda neredeyse tam yetkili hale 

gelmiştir. Bu durum, göçmen işçilerin temel insan haklarını ve tercihlerini göz 

ardı ederek ekonomik faydayı ön plânda tutan ve sadece fayda-maliyet 

analizini değerlendiren biyopolitik piyasa zihniyetinin işe alım ajansları 

aracılığıyla göç yönetimi sürecine de yansıdığını göstermektedir. 

Malezya'daki göç yönetimi plânlarının tarihsel dönüşümüne 

bakıldığında, göç yönetimi uygulamalarının ve politikalarının zaman içinde 

işverenleri ve piyasa odaklı zihniyeti giderek daha fazla tercih ettiği 

görülmektedir. Bu süreçte, göçmen işçilerin hakları ve menfaatleri gerilerken, 

kırılganlıklar, sömürüler ve usulsüzlükler artmaktadır. Devletler ve 

hükümetler işe alım, barınma, sosyal koruma süreçlerinden çekilmekte, 

firmalar ve şirketler tüm bu süreçlere adım atmaktadır. Devletler, ayarlama, 

denetleme ve ortadan kaldırma mekanizmalarını görünüşte firmalara 

devrederler. Bununla birlikte, düzensiz göçmenler üzerindeki kontrol 

mekanizmaları ve hükümet aygıtları, piyasa mekanizmaları aracılığıyla 

sürekli olarak artmaktadır. Bu piyasa zihniyetleri kritik anlarda devreye 

girmekte ve düzensiz göçmenler üzerinde daha baskıcı yönetimsel akılsallık 

uygulanmaktadır. Öte yandan, ‘Mutabakat Muhtıraları’yla biçimlenen yeni 

hükümetten hükümete göçmen işçi düzenleme modeli uluslararası 

sözleşmeleri, anlaşmaları, uluslararası insan hakları standartlarını ve genel 

hukuk ilkelerini gözeterek daha insancıl bir model olma konusunda gelecek 

açısından ümit vermektedir. 
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MALEZYA’NIN MYANMAR’DAKİ ÇATIŞMALARA 

YAKLAŞIMI VE ROHİNGYA MÜSLÜMANLARINA 

YÖNELİK GÖÇ POLİTİKALARI 

         

 Beyza ÜLKER  

1. Giriş 

Uzun yıllar boyunca Burma olarak bilinen Myanmar, Güneydoğu Asya 

ülkeleri arasında en kalabalık ikinci ülkedir. Burma ismi sömürge anlayışını 

çağrıştırdığı gerekçesi ile askeri yönetim tarafından 1989’da Burma dilinde, 

“dünyanın ilk yerleşimcileri” anlamına gelen Myanmar ismi ile 

değiştirilmiştir. Bu isim, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul görmüş 

olsa da uluslararası arenada ülke hâlâ Burma olarak da anılmaktadır 

(Hamzaçebi, 2013: 19). Myanmar, 1948 yılında bağımsızlığını ilân ettiğinden 

beri ülke içerisinde siyasi bir istikrarsızlık yaşanmakta, etnik ve dinî 

çeşitliliğin yoğun olduğu ülkede çatışmalar sürekli olarak devam etmektedir. 

Rakhine Eyaleti’nde yaşayan Rohingya Müslümanlarına uygulanan şiddet bu 

çatışmaların en başında gelmektedir. Rohingya halkı, BM tarafından dünyanın 

en fazla zulme uğrayan topluluğu olarak tanımlanmıştır (Çakan, 2018: 52). 

Rakhine Eyaleti’nde yaşayan yaklaşık 1 milyon Rohingya Müslümanının 

vatandaş sayılmaması ve sürekli bir şekilde baskıya maruz bırakılması ülke 

içi mevcut etnik ve dini çatışmaların artmasına neden olmuştur. Bölge 

insanının zorla göçe mecbur bırakılmaları, tecavüz, şiddet, işkence gibi hak 

ihlâlleri ile dünyanın sessiz kaldığı ve isimlendirmediği bir soykırım 

yaşamaktadır. 1989 yılına kadar Arakan ismi ile bilinen özerk bölge, daha 

sonrasında Rakhine olarak isimlendirilmiş ve bölgedeki Müslüman nüfusun 

artışından duyulan endişe ile sistematik şiddet merkezli politikalar 

uygulanmıştır. 
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Askerî yönetim tarafından yönetilen Myanmar, anti-demokratik 

politikalar geliştirmiş, bundan en çok etkilenen grup Rohingyalılar olmuştur. 

2012 yılında Budist bir kadına Müslüman gençlerin tecavüz edip öldürdüğü 

iddiası sonrasında, Rohingyalıların yaşadığı Arakan Bölgesi’nde çatışmalar 

alevlenmiştir (Ateş, 2017: 179). Rohingyalıların maruz kaldığı şiddet olayları, 

uluslararası kamuoyunun gündemine de taşınmıştır. Yaşanan şiddet 

olaylarında, çok sayıda Rohingyalı öldürülmüş ve yüz binlercesi evlerini terk 

etmek zorunda kalmıştır. Söz konusu şiddet olayları uluslararası arenada dile 

getirilmiş olsa da Myanmar yönetimi, Rohingyalıları yok saymaya ve göçe 

mecbur bırakmaya devam etmektedir.  

ASEAN’ın 2015 yılında yayınladığı rapora göre yaşam koşullarının 

zorluğu, insan hakları ihlâlleri, dışlayıcı politikalar Rohingyalıları daha iyi bir 

yaşam arayışı ile komşu ülkelere sığınmak zorunda bırakmıştır. Yaşanan 

şiddet olaylarından kaçan Rohingyalılar, Bangladeş’in haricinde Endonezya, 

Malezya ve Tayland başta olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerine de toplu 

şekilde göç etmiştir. Güneydoğu Asya ülkeleri arasında en fazla Rohingyalı 

mülteciye ev sahipliği yapan Malezya, dünya genelinde ise Rohingyalı 

mültecileri en çok barındıran ülkeler arasında dördüncü sırada yer almaktadır. 

Malezya’nın çoğunluğunun Müslüman olması Rohingyalıların burayı tercih 

etmelerindeki sebeplerden biri olmuştur. Fakat Malezya, Kamboçya, 

Filipinler ve Doğu Timor’dan farklı olarak 1951 Birleşmiş Milletler 

Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Mülteci Sözleşmesi ve 1967 

Protokolü’nü imzalayan ülkeler arasında değildir. 1951 Mülteci Sözleşmesi 

ve 1967 Protokolü’ne göre bireylerin insan hakları ihlâlleri yaşadıkları 

bölgeden kaçmaları sonucunda sığındıkları ülke tarafından koruma altına 

alınarak mültecilik statüsü verilmekte ve geri gönderilmeleri 

engellenmektedir (Nungsari, Flanders ve Chuah, 2020: 2; Nasir, Salleh ve 

Haque, 2019: 112). Sözleşmeye taraf olmayanların BMMYK tarafından 

oluşturulan uluslararası insani standartları uygulamak zorunda olmaması, 

mültecilerin hukuki statülerinin tanımsız kalmasına neden olmuştur. Malezya 

hükümeti, uluslararası teamüller gereği geri göndermeme hükmünü kabul etse 

de Rohingyalıları ‘yasadışı göçmen’ olarak tanımlamıştır. Malezya iç 

politikasında son derece önemli bir tartışma konusu olan bu durum, bölgeyi 

ilgilendiren birçok gelişmede yeniden gündeme getirilmektedir. 

2013 yılında 40 Rohingyalının ülkeye sığınmasına izin veren Malezya, 

komşu ASEAN ülkelerinin aksine, deniz yoluyla gelen sığınmacıları bir süre 
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kabul etmiştir (Togoo, Ismail, 2021: 14). Aynı zamanda, yaşanan çatışmaların 

durdurulması konusunu uluslararası kamuoyuna taşımış, fakat çatışmaların 

önüne geçilememesi, Malezya’nın politikasının değişimine neden olmuştur. 

2015 yılında insan kaçakçıları tarafından Tayland üzerinden Malezya’ya 

götürülme vaadi ile kandırılarak açık denizde botlarda terk edilen mültecileri 

başta hiçbir ülkenin kabul etmemesi ve açık denize tekrar itilmeleri ile oluşan 

kriz tüm dünyada yankı bulmuştur. Kıyı ülkeleri olan Tayland, Malezya ve 

Endonezya mültecilerin girişini kabul etmemiş, günlerce botlarda yaşamlarını 

devam ettirmeye çalışmışlardır. 2017 yılında, Myanmar’da çatışmaların 

şiddetini arttırması ve bir milyona yakın insanın ülkeden kaçarak mülteci 

konumuna düşmesi, Malezya’yı da doğrudan etkilemiştir. 2017 yılında ülkede 

yaşayan Rohingyalı sayısı 60.000’e ulaşmıştır (Togoo, Ismail, 2021: 14) 2021 

yılı Ekim ayı itibariyle UNHCR’nin rakamlarına göre Malezya’da bulunan 

kayıtlı mültecilerin 155.030'u Myanmar'dan olup, 103.090 Rohingya, 22.540 

Chin ve Myanmar'daki çatışmalardan etkilenen bölgelerden veya zulümden 

kaçan 29.330 diğer etnik gruptan oluşmaktadır1.  

Malezya hükümeti mültecilere yönelik yasal, politik veya idari bir 

çerçeve oluşturmamış ve topraklarındaki mültecilere doğrudan koruma 

sağlamamıştır. Mültecilerin yasal statülerinin belirsiz olması güvenlik 

sebebiyle geldikleri bu ülkede suiistimale ve sömürüye açık halde olmalarına 

sebep olmuştur. Çalışma izinleri bulunmayan mülteciler çoğunlukla kaçak 

yollara başvurmak zorunda kalmış, ucuz işgücü olarak çalıştırılmıştır. 

Myanmar hükümeti tarafından kimliksiz bırakılan Rohingyalılar Malezya’ya 

resmi kimlik veya pasaporta sahip olmadan gelmiş, sürecin başında 

BMMYK’ye kaydolarak kimlik belgesi alma imkânı sağlanmıştır. Fakat 

mülteci sayısının artması ile bu kayıt işlemleri sınırlandırılmış, bu sebeple de 

çok sayıda Rohingyalı kayıtsız şekilde yaşamını devam ettirmiştir. 

Mültecilerin eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin olmaması, yaşam 

koşullarını zorlaştırmıştır. BMMYK’nin verdiği kimliklere sahip olan 

mülteciler için bile bu hizmetler sınırlı iken, bu kimliklere sahip olmayanlar 

için son derece kısıtlıdır (Wake, Cheung, 2016: 26). 

Malezya’da, Rohingyalı mültecilerin sayılarının artışı sosyal, ekonomik 

ve güvenlik tehdidi olarak algılanmaya başlanmıştır. Tekneler ile ülkeye 

girmeye çalışan Rohingyalılar Malezya güvenlik güçleri tarafından tekrardan 

                                                           
1  UNHCR, 2021, https://www.unhcr.org/en-my/figures-at-a-glance-in-malaysia.html 

(06.01.2022 tarihinde erişildi). 
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açık denize gönderilmiştir. Mültecilere yönelik tutuklamaların arttığı bu 

süreçte, daha fazla mülteci akışının önüne bu yöntemler ile geçilmeye 

çalışılmıştır. Malezya’nın son on yılda maruz kaldığı ekonomik problemler, 

hükümet krizleri ve liderlik sorunu yaşaması ülkenin mülteci meselesine karşı 

uygun politikalar oluşturamamasına neden olmuştur. Kovid-19 pandemisinin 

başlamasıyla, mültecilerin varlığı ülke içerisinde daha büyük sorunlar 

oluşturmaya başlamıştır. Özellikle, mültecilerin salgının artmasına ve 

ekonomik imkânların azalmasına sebep oldukları düşüncesi halk arasında 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Çok dinli ve çok etnik kimlikli bir yapıya sahip 

olan Malezya’nın iç istikrarına yönelik bir tehdit olarak algılanmaya 

başlanılan bu durum, Malezyalı siyasetçilerin kendi aralarındaki 

tartışmalarında da önemli bir alan olmaktadır. 

Malezya hükümetinin sınırlı yasal koruma sağlama ve yasadışı göçmen 

olarak görme politikası, Rohingyalıları çeşitli risklere ve güvenlik sorunlarına 

açık hale getirmektedir. Rohingya halkına yönelik insan hakları ihlâlleri ve 

çoğu Rohingyalının vatansız bir statüye sahip olmaları, geri dönüşün 

öngörülebilir bir gelecekte olmadığını ortaya koymaktadır. BMMYK 

üzerinden kendilerine statü bulmaya çalışmalarına rağmen, kalıcı adımlar 

atılmaması bu insanların belirsizlik durumunun sürmesine sebep olmaktadır. 

Bu çalışmada, Malezya’nın Myammar’daki çatışmalara yaklaşımı ve 

Malezya’ya sığınan Rohingyalı Müslümanlara yönelik göç politikasını 

irdelemektedir. Çalışmada tarihsel ve nitel araştırma yöntemleri 

kullanılacaktır. İki ülke arasındaki ilişkiler, bölgenin dini, etnik ve sosyal 

yapısı, Arakan sorunun kökenleri, Malezya ve Rohingyalı Müslümanlar 

arasındaki tarihsel ilişkiler analiz edilecektir. Ayrıca, bu krizin Malezya iç 

politikasında yansımaları, devletin aldığı önlemler, Malezya’nın kriz 

bağlamında uluslararası toplum ile kurduğu ilişkiler hakkında detaylı bilgiler 

tartışılacaktır. 

2. Tarihsel Süreç 

Myanmar, kuzey ve kuzeydoğusunda Çin, batısında Hindistan ve 

Bangladeş, doğusunda Laos, güneydoğusunda Tayland ile komşu, Bengal 

Körfezi’ne ve Andaman Denizi’ne kıyısı olan bir güneydoğu Asya ülkesidir. 

Göç, ekonomik imkânlar, komşu ülkelerin geçiş trafiği üzerinde yer alması, 

savaşlar ve doğal afetler gibi sebeplerle çok sayıda etnik ve dini kimliğe 

sahiptir. Çoğunluğunu Birmanların oluşturduğu toplumun içerisinde 135 

farklı etnik grup bulunduğu tahmin edilmektedir (Gökcan, 2016: 532). Bu 
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durum, ülkeyi kültürel ve kimliksel çeşitlilik açısından önde gelen bir 

coğrafya haline getirmiştir. Ancak çok kültürlü yapının en büyük dezavantajı 

olarak farklı gruplar arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle, iç savaş ve 

karışıklıklar ülke gündeminde yoğun şekilde yer almaktadır. Yedi eyalete 

ayrılmış olan Myanmar, federatif yönetim şekli ile yönetilmektedir. 

Myanmar askeri kuvvetlerinin ülke siyasetinde etkili rol alıyor olması 

ülkenin demokratikleşmesi önündeki en büyük engeldir ve yönetimin 

baskılarından en çok zarar gören halk Rohingyalı Müslümanlardır (Dalar, 

Gökcan, 2018: 33). Rohingya halkı 1982 Anayasası’nda vatandaş olarak 

sayılmaması ile savunmasız hale getirilmiştir. Bununla birlikte, Budist 

Burman toplumunun Müslümanlara karşı yaptıkları hak ihlâllerinin devlet 

yönetimi tarafından görmezden gelinmesi, şiddeti uluslararası alanda tartışılan bir 

seviyeye getirmiştir. Askeri yönetimin “Birmanlaştırma ve Budistleştirme” 

politikaları üzerine Rohingya Müslümanları arasında da siyasi örgütlenmeler 

başlamıştır (Çebi, 2018: 20). Askeri yönetimin amacı Rohingyalıların bölge 

topraklarından göç etmesini sağlamaktır. Rohingyalılara karşı yapılan tüm 

uygulamalar bunu gerçekleştirmek amacıyladır. 1982 yılında çıkarılan Burma 

Vatandaşlık Kanunu ile askeri yönetimin ötekileştirme ve ayrımcı politikaları 

yasal zemin kazanmıştır.  

Burmalı Budist toplum, Müslümanlara yönelik etnik soykırım denecek 

seviyede şiddet uygulamakta, cinsel istismar, tecavüz, ev ve köylerin 

yakılması, camilerin yıkılması gibi baskılar yaşanmaktadır. Rohingya halkına 

uygulanan bu şiddet ve baskı politikalarının sonucunda Müslüman halk bölge 

ülkelere kitlesel halde göç etmeye başlamıştır. Bu göçlerin sonucunda durum 

uluslararası boyut kazanmış fakat Müslümanlara yapılan baskılar 

azalmamıştır. Birleşmiş Milletler ve uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken 

bu saldırılar engellenememiştir. 

2.1. Myanmar’daki Etnik Müslüman Azınlık Rohingyalılar 

Köklü bir tarihe sahip olan Myanmar (Burma) İngiliz sömürgesi altına 

girene dek krallıkların hâkim olduğu bir bölgedir. Etnik ve dini anlamda 

yaşanan çatışmaların tarihi Burma, Arakan, Mon ve Shan Krallıkları’nın 

hüküm sürdüğü döneme kadar dayanmaktadır. Birbirleri üzerinde hâkimiyet 

kurmaya çalışan krallıklar arasında yaşanan savaşlar, etnik kökene dayalı 

gerçekleşen ilk çatışmalar olarak adlandırılabilir. Krallık Dönemi’nde 

başlayan bu çatışmalar günümüzde Budistlerin, Müslümanlara uyguladığı 

etnik temizliğe dönüşmüştür. 
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Arakan eyaletinin ismi de krallıklar döneminden kalmaktadır. Ancak 

askeri yönetim resmi kaynaklarda Rakhine olarak kullanılması kararını 

almıştır. Rohingya ve Rakhine kavramları yalnızca etnik bir farklılığı değil, 

aynı zamanda dini bir farklılığı da göstermektedir. Rohingya adı hem bir 

bölgeyi hem de bir toplumu ifade etmektedir. Bu eyalette bulunan 

Müslümanlar, kendilerini Rohingya diye adlandırmakta, Budist bölge halkına 

da Rakhine denilmektedir.  

Rohingya halkının geçmişine bakıldığında iki türlü yaklaşım mevcuttur. 

İlk yaklaşım 8. yüzyıldan itibaren bölgeye gelen Türk, Moğol, Bengalli 

göçmenlerin, Arap ve İranlı tüccarların sonraki nesilleri olduğunu kabul eder 

(Yunus, 1994:12). Diğer yaklaşım ise Bangladeş’in Myanmar sınırındaki 

Chittagong bölgesinde bulunan halkın İngiliz sömürge döneminde göç etmesi 

sonucu oluşan halk olduğunu iddia etmektedir Bu nedenle ikinci yaklaşımı 

savunan Budistler, Rohingyalı Müslümanları Myanmar halkı arasında 

görmemektedir (Ahmed, 2013: 17). Myanmar yönetimi de aynı görüş 

çerçevesinde Rohingyalıları yasadışı göçmen olarak veya Bengalli göçmen 

olarak tanımlamaktadır. Geçmiş dönemlere bakıldığında Rohingya (Arakan) 

bölgesi ticaret gemilerinin uğrak noktasıdır. Bu sebeple, Müslüman tüccarlar 

yüzyıllar önce bölgeye yerleşmiş, burada siyasi yapı tesis etmişlerdir. Budist 

yönetim, Arakan Sultanlığı’nın varlığını kanıtlayan cami, türbe gibi yapıları, 

bölgede basılmış olan madeni paraları göz ardı etmektedir (“Arakan”, 2016: 254). 

Dolayısıyla, Rohingyalılara yapılan muamelenin sebebinin kökenlerinden 

ziyade, dini kimlikleri olduğu aşikârdır. İkinci görüşün doğruluğunu 

varsaydığımız da dahi 200 yıllık bir geçmişten söz edilebilir. Bu halkı yok 

saymak veya yasadışı göçmen olarak nitelendirmek hukuksuzluktur. 

3. Rohingya Halkına Karşı İşlenen Hak İhlâlleri 

Myanmar’ın tarihi geçmişine bakıldığında, bölgenin etnik ve dini grup 

çeşitliliği açısından zengin olması çatışmaları da beraberinde getirmiştir. 

Rohingya Müslümanlarının yaşadıkları ise bu çatışmanın da ötesinde, etnik ve 

dini bir temizlik olarak adlandırılabilecek uygulamaları içermektedir. 1982 yılı 

itibariyle dünyada varlıklarını bile kanıtlayamayan Rohingyalı Müslümanlara 

uygulanan bu politika 20. yüzyıla gelindiğinde hem toplumsal söylem hem de 

resmi sistem haline gelmiştir.  

Bağımsızlık ilânı sonrası yürürlüğe giren anayasaya göre ailesi iki kuşak 

boyunca Myanmar’da yaşamış topluluklar Myanmar halkı arasında 
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sayılmaktadır. Bu anayasayla Rohingya halkı da vatandaş sayılmıştır. Ancak, 

1962 askeri darbesi sonrasında bu yasa sınırlandırılmış, 1982 yılında kabul 

edilen anayasayla ise bu hak tamamen kaldırılmıştır. Toplum; tam vatandaşlık, 

ortak vatandaşlık ve natüralizasyon vatandaşlık olmak üzere üç kategoriye 

ayrılmış ve renkli kimlik kartı kullanımına başlanmıştır (Ateş, 2017: 182). 

Kanuna göre tam vatandaş sayılabilmek için Burman, Karen, Kaçin, Çin, 

Mon, Rakhine, Şan etnik gruplarına mensup olma veya 1823 öncesi bu 

topraklarda yaşamış olma şartı getirilmiştir. Rohingyalılar her iki gruba da 

dâhil edilmemiş ve natüralizasyon vatandaşlık statüsünde kullanılan beyaz 

kimlik kartı verilerek ülkeye yasadışı yollarla gelen göçmenler olarak 

tanımlanmıştır. 2015 yılında Rohingyalıların sahip olduğu beyaz kimlik 

kartlarının geçersiz kılınmasıyla vatandaşlık statüleri tamamen ortadan 

kaldırılmış, resmî olarak ‘vatansız bir halk’ konumuna düşürülmüştür (Ateş, 

2017: 182). 

Vatandaşlık yasası sonrasında gerçekleştirilen nüfus sayımlarına, 

Rohingyalılar dahil edilmemiştir. Bu ayrımcı politika Rohingyalıların eğitim, 

iş, mülk edinme gibi haklarını da sınırlandırmış ve onları ihlâle açık hale 

getirmiştir. Rohingyalıların yasadışı göçmen oldukları iddiasının, Myanmar 

yönetimi tarafından konjoktürel şekilde kullanıldığı uygulamalar mevcuttur. 

Askerî yönetim, yoğun kitlesel göçler sonrasında Birleşmiş Milletler ve 

uluslararası kamuoyunun baskılarıyla Rohingyalıları vatandaşlığa kabul 

edeceğini açıklamakta fakat sonrasında bunu hayata geçirmemektedir. 

Rakhine Bölgesi’nde çatışmalar ilk olarak, İkinci Dünya Savaşı 

Dönemi’nde başlamıştır. Bölgede Müslümanların İngilizlerin yanında yer 

alırken, Budistlerin Japonların tarafında yer alması, çatışmaların 

derinleşmesine sebep olmuştur. Bağımsızlık için Rohingyalıları ikna etmeye 

çalışan iki Budist askerin, Müslümanlar tarafından öldürülmesiyle başlayan 

çatışmalar, 1942’den günümüze kadar devam etmiştir.  

Myanmar askerî yönetiminin Rohingyalıları ülke vatandaşı olarak 

görmemeleri ve göçe mecbur bırakmasının en büyük sebebi bu topraklara 

Budist Rakhinelileri yerleştirmek istemesidir. Gördükleri zulüm karşısında 

Rohingyalıların tek çaresi yaşadıkları toprakları terk etmektir. 1978 yılında 

gerçekleştirilen Kral Dragon Operasyonu, Myanmar tarihinin o döneme kadar 

ki en büyük kitlesel göçüne sebep olmuştur. 200 bin civarında Rohingyalı, 

yaşadığı toprakları terk ederek Bangladeş’e sığınmıştır. Uluslararası toplumun 

baskısı üzerine Myanmar yönetimi, Bangladeş ile anlaşmaya varmış ve 
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Rohingyalıların ülkelerine geri dönmelerine izin vermiştir. Fakat vatandaşlık 

kanunu ve diğer uygulamalardan vazgeçmemiş olması zulmün bitmediğinin 

en büyük göstergesidir. Rohingyalıların geri dönmesine izin verilmesi Budist 

toplum tarafından kabul edilmemiş, askeri yönetim zayıflık ile suçlanmıştır 

(Mustafayeva, 2019: 149). 

İkinci büyük göç dalgası 1991-92 seneleri içerisinde gerçekleşmiş, 

yaklaşık 250 bin Rohingyalı tekrar Bangladeş’e kaçmıştır. Birleşmiş Milletler 

Mülteci Yüksek Konseyi’nin Myanmar hükümeti ile yaptığı mutabakat 

sonucunda Rohingyalıların tekrardan dönüş yapmalarına izin verilmiş ve 

entegrasyon çalışmaları için BM temsilcilik oluşturmuştur.  

Rohingya halkının son yıllarda yaşadığı en kanlı olaylar, 2012 yılında 

Budist bir kadının Müslüman gençler tarafından tecavüz edilip öldürüldüğü 

iddiası üzerine başlamıştır. Rohingyalılara gerçekleştirilen saldırılar şiddetini 

arttırmış, Uluslararası Kriz Grubu’nun 2013 yılında yayınladığı rapora göre 

200 kişinin öldürüldüğü ve 140 bin kişini yerinden edildiği tespit edilmiştir. 

En son 2016-2017 yılları arasında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ise 

1.000’e yakın Rohingyalının öldürüldüğü tahmin edilmektedir (Çebi, 2018: 47). 

Rohingyalıların yaşadığı en büyük göç hareketi bu yıllarda gerçekleşmiştir. 

2017 Ağustos ayında başlayan krizin ardından Ekim ayı sonuna kadar 600.000 

kişi komşu ülkelere göç etmek zorunda kalmıştır.2  

Müslüman nüfusun doğum oranlarının Budistlere göre yüksek olduğu 

iddiası Budistlerin kendi ülkelerinde azınlık duruma düşeceği korkusunu 

oluşturmaktadır. Müslüman halkın nüfus artışını önlemek için evlilik, doğum 

kontrol zorunluluğu gibi önlemler alınmış, yalnızca onlara yönelik 

evlenmeden önce devletten izin alma şartı getirilmiştir. Rohingyalıların nüfus 

sayımlarına katılmıyor olması nüfuslarının hızla arttığı iddiasını yalnızca 

tahminler üzerinden ortaya koymaktadır. 

Müslüman kadınlara yönelik cinsel şiddet ve tecavüz olayları uluslararası 

kuruluşlar tarafından belgelenmiş ve kabul edilmiştir. Yaşanan bu olaylar 

yaygın ve sistematik bir şekilde insan hakları ihlalleri olarak nitelendirilmiş, 

işkence ve etnik temizlik amacıyla yapıldığı ileri sürülmüştür. Birleşmiş 

Milletler (BM) Myanmar Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu’nun 

raporunda, Rohingyalılara yönelik soykırım amacıyla kadın, erkek ve 

                                                           
2  UNHCR, 2017, https://www.unhcr.org/news/stories/2017/12/5a1c313a4/100-days-horror-

hope-timeline-rohingya-crisis.html (06.01.2022 tarihinde erişildi). 
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çocuklara sistematik olarak tecavüz ve cinsel şiddet uygulandığı belirtilmiş, 

kadınların ve kız çocuklarının askeri üslerde seks kölesi olarak kullanıldığı 

kaydedilmiştir3.  

Vatandaşlık kanunu sonrasında Rohingyalıların hiçbir hukuki statülerini 

olmaması ikamet ettikleri şehir veya ilçe dışına serbest dolaşım haklarını da 

yasal olarak sınırlandırmıştır. Başka şehirlere seyahat etmek istediklerinde 

devletten seyahat izni almaları gerekmektedir. Rohingyalıların bu talepleri 

genelde reddedilmekte, izinsiz seyahat ettiklerinde ise bu durum suç 

sayılmaktadır (Musafeyeva, 2019: 152). 

4. Malezya’nın Arakanlı Müslümanlara Yönelik Göç Politikaları 

4.1. Rohingyalıların Malezya’ya Göç Süreci 

Nüfusların coğrafi sınırları aşan hareketi, insanlık tarihinin ayrılmaz bir 

parçası olmuştur. Göç olarak adlandırılan bu hareketlilik bir dizi faktörün 

etkili olduğu çok yönlü bir süreçtir. Uluslararası düzende belli anlaşmalar ile 

göçe mecbur kalan bireylerin hakları güvence altına alınmaya çalışılmıştır. 

Birleşmiş Milletler bu yönde anlaşmalar imzalamış, yaşamları veya 

özgürlükleri tehdit altında olan insanların geçici koruma altına alınması, 

üçüncü bir ülkeye yerleştirilmesi veya yaşadıkları hak ihlâllerinin ortadan 

kalkması durumunda geri gönderilmesi üzerine kararlar almıştır. 1951 Mülteci 

Sözleşmesi ve 1967 Protokolü ile ortaya konulan bu kurallara Güneydoğu 

Asya ülkelerinden yalnızca Kamboçya, Filipinler ve Doğu Timor taraftır. 

Malezya hükümeti 1951 BM Sözleşmesi ve 1967 Protokolü’ne taraf olmadığı 

için göç eden mültecilere karşı herhangi bir sorumluluğu kabul etmemiştir. 

Fakat uluslararası kamuoyunun da baskısı ile tarihsel süreç içerisinde 

kendisine sığınan mültecilere herhangi bir koruma sağlamasa da ülkeye 

girişlerine izin vermiştir (Nungsari, Flanders ve Chuah, 2020: 2; Nasir, Salleh 

ve Haque, 2019: 112). 

Rohingyalıların Malezya’ya göç edişi, tarihsel olarak geçmişe 

dayanmaktadır. Myanmar’da yaşanan hak ihlâllerinden kaçan Rohingyalılar 

Bangladeş, Endonezya, Malezya ve Tayland başta olmak üzere çevre 

Güneydoğu Asya ülkelerine sığınmak zorunda kalmıştır. Yaşanan göç 

hareketliliği tarihsel olarak eski olsa da uygulanan ayrımcılık politikaları 

                                                           
3  SDE, 2019, https://www.sde.org.tr/asya/bmden-tuyler-urperten-myanmar-raporu-haberi-

11035 (17.01.2021 tarihinde erişildi). 
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sebebiyle yıllar geçtikçe artış göstermiştir. 2015 yılında yaşanan tekne krizi 

ile uluslararası kamuoyunun gündemine giren Rohingyalıların durumu yeni 

fark edilmiştir (Çebi, 2016: 52). Aslında, 1980’lerin sonuna doğru özellikle 

de 1982 Vatandaşlık Yasası’nın kabul edilmesi ve Rohingyalıların vatansız 

bırakılmasıyla diğer Güneydoğu Asya ülkelerine olduğu gibi Malezya’ya da 

gelişler başlamıştır. Bu dönemde yaşanan göç bir ölçüde görünmez bir kriz 

dönüşmüştür. İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün erken raporları ve bazı 

kuruluşlar haricinde bu duruma ilgi gösteren olmamıştır (Muniandy, 2021: 

80). 

Rohingyalı Müslümanların Malezya’ya gelişlerinde pek çok etken 

bulunmaktadır. Bunların başında Malezya’nın göç politikalarının değişim 

göstermesi gelmektedir. İngiliz sömürgesi döneminde Malaya topraklarında 

oluşan göç hareketliliğini ve vatandaşlığı yöneten yasal çerçeveler yeni 

oluşmaya başlamıştır. 1930’lardan önce mülteciler neredeyse sınırsız olarak 

kabul edilmiş fakat yaşanan ekonomik gerileme 1957’lere kadar neredeyse 

duracak seviyeye getirmiştir. 1957 yılında bağımsızlığını kazanmasının 

ardından ülke şartları düzeltilmeye çalışılmıştır. 1970’lere gelindiğinde 

sanayileşme politikaları ile güçlü bir ekonomi sağlanmış, çevre ülkelerden 

gelen mülteciler için ülke yeniden cazip hale gelmiştir. Bunun yanında 

yabancı işgücüne duyulan ihtiyaç göçmenlerin alınmasını vazgeçilmez hale 

getirmiştir. Zaman ilerledikçe yabancı göçmen çalıştırılması ucuz işgücü 

olarak algılanmaya başlanmış, bu sebeple yerli halk ile yabancılar arasındaki 

ilişkilerin düzenlenmesi için önlemler alınmıştır (Kaur, 2007: 80). 

Malezya’nın özellikle, Rohingyalı mülteciler için iyi bir sığınak olarak 

algılanmasının en önemli sebebi Müslüman bir yönetim ile idare edilmesidir. 

Mülteci statüsünün tanınmamasına rağmen, zulüm gören Müslümanlara 

yönelik uygulanan dayanışma mülteciler için güvenli bir liman olarak 

görülmesini sağlamaktadır (Muniandy, 2021: 71). Hiçbir resmi statüleri ve 

korumaları olmayan bir ülkede yaşamaya çalışmalarındaki en büyük etken 

yerel Malay topluluklarının rolüdür. Müslüman topluluklar arasındaki 

sorumluluk inancı azınlık grupların kaynaşmasına ve entegrasyonuna katkı 

sunmuştur. Fakat günümüze gelindiğinde Malay toplumu arasında mültecilere 

yönelik söylem değişikliği olduğu görülmüştür. Özellikle, Rohingyalıların 

aslında Bengalli mülteciler oldukları ve Bangladeş’ten kaçmaya çalıştıkları 

yönündeki fikirler öne çıkmaya başlamış, Rohingyalılara yönelik ırkçı 

davranışlar uygulanmaya başlamıştır. 
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Rohingyalıların Malezya içerisinde oluşturdukları sosyal ağ, buraya göç 

etmelerindeki etkenler arasında yer almaktadır. Sığınmacı olarak geldikleri bu 

ülkeye uyum sağlamalarını kolaylaştıran bu durum diğer ülkeler yerine 

Malezya’nın tercih edilmesindeki sebeplerden biridir. Özellikle, yasal 

süreçlerin takibi, çalışma imkânları gibi konularda tecrübelerin aktarılması 

yeni gelen sığınmacılar için büyük bir avantaj sağlamaktadır (Wake, Cheung, 

2016: 31). 

Malezya, Bangladeş veya mültecilerin yöneldiği diğer hedef ülkelere 

kıyasla sığınmacılar için daha iyi imkânlar sunsa da sınırlı bir yasal koruma 

sağlamakta ve yasadışı göçmen olarak kabul etmektedirler. Bu durum, 

Rohingyalıları çeşitli risklere maruz bırakmakta ve güvenlik problemleri 

yaşamalarına sebep olmaktadır. Rohingyalılar, 30 yılı aşkın süredir 

Malezya’da zorlu şartlar altında yaşamaya mahkûm olmuştur. 

4.2. Malezya Hükümetinin Uyguladığı Politikalar ve Kısıtlamalar  

Malezya geleneksel dış politikası komşu ülkeleri ile sorunları çözme ve 

ilişkilerini geliştirme ve uluslararası sistemde güçlü bir şekilde var olmaya 

odaklanmaktadır. Bu nedenle, Malezya birçok uluslararası örgütün üyesi ve 

uluslararası anlaşmaların tarafı olmaktadır (Koç, 2020: 364-365). 

Malezya’nın 1951 Sözleşmesini imzalamamış olması mültecilerin yasal 

olarak tanınmadığı ve sağlık, eğitim, barınma gibi kaynaklarından 

yararlanamadıkları anlamına gelir. Resmi bir çerçeveye sahip olmamaları 

çalışma haklarından mahrum kalmalarına sebep olmaktadır. Malezya 

hükümeti mülteci statüsü veya sığınma hakkı vermese de BMMYK ile iş 

birliği yapmış, geçici koruma sağlanmasını kabul etmiştir (Wake, Cheung, 

2016: 9). BMMYK, mültecilerin kaybettikleri ulusal koruma yerine 

uluslararası koruma almalarını sağlamakla görevlendirilmiştir. Kuruluşun ana 

amacı mültecilerin içinde bulundukları kötü duruma kalıcı çözümler 

bulunmasını sağlamaktır. Diğer uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapılarak 

çözümler üretilmeye çalışılsa da mültecilerin menşei ülkeye geri dönüşleri 

veya üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeleri soruları çözümsüz kalmıştır. Artan 

göç hareketliliği de mültecilere yönelik imkânları kısıtlı hale getirmiştir. 

Malezya hükümeti mültecilere yönelik kısıtlamalar getirdiği ve kısıtlı 

yardımlarda bulunmasına rağmen, mültecilerin ihtiyaçlarının uluslararası 

toplum tarafından karşılanmasını beklemektedir. Fakat sınırlı sayıda yerel 

veya uluslararası STK ve BMMYK mültecilerin ihtiyaçlarını karşılama 

konusunda yetersiz kalmıştır (Wake, Cheung, 2016:9). 



212 

Rohingyalılar, Myanmar’dan resmî olarak kimlik veya herhangi bir belge 

alamadıkları için Malezya’ya hiçbir belgeleri olmadan gelmektedir. 

Malezya’ya geldikten sonra BMMYK ofisine başvuruda bulunarak, geçici 

koruma sağlayan kimlik belgeleri alma imkânları sağlanmaktadır. Mülteci 

hareketliliğinin daha az olduğu dönemlerde kolay şekilde verilen bu belgelerin 

alınması zamanla zorlaşmıştır. Kayıt işlemlerindeki prosedürün yavaş işleyişi 

ülkede pek çok kayıtsız mültecinin bulunmasına neden olmuştur. Yalnızca 

savunmasızlık kriterini sağlayan mültecilerin yani hasta, ailesi olmayan 

çocuklar ve yaşlıların işlemlerine öncelik tanınmaktadır. Mültecilerin kayıtsız 

olarak yaşamlarına devam etmeye çalışmaları, pek çok hak ihlâlini de 

beraberinde getirmektedir. Çünkü yasadışı göçmen olarak tanımlanmaktadır 

(Wake, Cheung, 2016: 10). 1990’lı yıllarda başvuruda bulunan mültecilerin 

Rohingyalı olduğunu kanıtlaması için aile üyelerinin fotoğraflarıyla birlikte 

bir mektup istenmiştir. İlerleyen zamanda bu belgeler periyodik olarak 

yenilenebilir sertifikalara dönüştürülmüştür. Fakat zamanla başvuru sayısının 

artışı ile BM’lerin kimlik vermesinde yavaşlamalar olmuştur. 2010 yılında, 

BMMYK’nin Malezya’daki ofisi tarafından, 25.600 yeni mülteci başvurusu 

alınmıştır. Dünyadaki diğer ofisler arasında, üç yıl üst üste en çok başvuru 

alan ofis olmuştur. Özellikle, 2015 yılında yaşanan krizle birlikte Rohingyalı 

mülteci sayısının artışı ve BMMYK’nin ekonomik olarak imkânlarının kısıtlı 

olması mültecilerin kayıt dışı kalmasına neden olmaktadır. Ekonomik 

imkânlardan da önemli olan durum mültecilerin kayıt altına alınmasının 

politik bir önem taşımasıdır (Nasir, Salleh ve Haque, 2019: 112). Kayıt altına 

alınan mülteciler geçici korumadan yararlanabilmekte, bu da mülteci sayısının 

artışına etki etmektedir. BMMYK, Malezya hükümeti ile olan ilişkilerinin 

devamlılığını sağlamak adına kayıt sayısında sınırlandırma uygulamaktadır. 

BMMYK’ne kaydolmamış olan mülteciler yasadışı olarak kabul edildiği 

için tutuklanma veya gözaltına alınma riski çok yüksektir. Hatta kayıt altına 

alınmış olsalar dahi, yasal olarak herhangi bir statüleri olmadığı için bu risk 

devam etmektedir. Yapılan araştırmalarda mültecilerin tutuklanma veya 

gözaltına alınma korkusu ile hayatlarını devam ettirmeye çalıştıkları 

gözlemlenmiştir. IRC’nin 2012 yılında 1.003 mülteci ile yaptığı araştırmada 

%42’sinin son 1 yıl içerisinde hanesinden en az 1 kişinin tutuklandığını 

kaydetmiştir. Bu tutuklamalardaki en büyük sebep kimliksiz olarak 

yaşamlarını devam ettirmeye çalışmalarıdır (Wake, Cheung, 2016: 15). 

Malezya hükümeti zamanla göç politikalarını proaktiften reaktife yaklaşıma 

dönüştürmüş özellikle de yasadışı göçmenlere sert uygulamalar getirmiştir. 
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2002 yılında oluşturulan yasa sınır dışı edilmeyi bekleyen mültecilerin süresiz 

olarak gözaltında tutulmasına imkân sağlamaktadır. Mülteciler ile yapılan 

görüşmelerde BMMYK’nin verdiği kimlik kartlarına sahip dahi olsalar kolluk 

kuvvetleri tarafından tutuklanmakta, gözaltına alınmakta veya fiziksel şiddete 

karşı savunmasız halde olduklarını belirtmişlerdir. Malezya hükümeti belli 

istisnalarda bulunsa da resmi hiçbir adım atmaması mültecileri zorlu bir 

yaşama mecbur bırakmaktadır. Mülteciler herhangi bir kolluk kuvveti ile karşı 

karşıya kaldığında kendilerini savunma imkânı bulunmamakta, 

tutuklanmaları tamamen karşı tarafın inisiyatifine kalmaktadır. 

Malezya’da mülteciler için özel olarak ayarlanmış kamplar 

bulunmamakta, yaşamlarını ülkenin belli başlı şehirlerinde devam ettirmeye 

çalışmaktadırlar. Herhangi bir yasal statüye sahip olmadıkları için eğitim ve 

sağlık hizmetlerinden de yararlanamamaktadırlar. Eğitime erişim yalnızca, 

BMMYK’nin veya yerel STK’ların aracılığıyla finanse edilen okullarda 

sağlanmaktadır. Gayri resmi ve özel toplam 128 okul veya eğitim merkezi 

bulunmakta, çocukların eğitim almak için tek imkânları bu kurumlardır 

(Muniandy, 2021: 85). Kısıtlı imkânlara sahip olan bu okullarda öğretmen 

ücretlerinin az olması sınıf sayısını azaltmakta bu yüzden de farklı yaş 

grubundan öğrenciler aynı sınıfta eğitim görmekte, sınıftaki öğrenci sayıları 

normalin çok daha üzerinde ders verilmeye çalışılmaktadır. Rohingyalı bir 

çocuk ilkokul eğitimini bu şekilde alabilse de diğer kademelere ilerleme 

imkânına sahip değildir. Malezya hükümeti Çocuk Hakları’na dair 

sözleşmelere taraf olmasına rağmen, ülke sınırları içerisinde doğan ve şartları 

yerine getiren çocuklara vatandaşlık vermeyi reddetmektedir. Malezya’da 

doğup büyüyen pek çok çocuk hala Myanmarlı olarak kabul edilmekte ve 

vatandaşlık verilmemektedir. Vatandaşlık hakkına sahip olamamaları devlet 

tarafından sağlanan eğitim imkânlarından yararlanmalarını engellemektedir 

(Muniandy, 2021: 84). 

Rohingyalı mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimleri ise yerel bir 

vatandaştan 40 kat daha fazla maliyete sebep olmaktadır. Mülteciler bunu 

karşılayamadıkları için, bu hizmetlere ulaşımları kısıtlı hale gelmiştir 

(Nungsari, Flanders ve Chuah, 2020: 2). Sağlık imkânlarına erişim 

sağlayamadıkları için basit hastalıklar ağır durumlara dönüşmekte, 

yaşamlarını kaybetmelerine neden olmaktadır Resmi kısıtlamalar mültecilerin 

eğitim ve sağlık hizmetlerinden temel olarak erişimlerini engellediği gibi 

ekonomide aktif rol alarak çalışmasına da izin vermemektedir. Rohingyalı 

mültecilerin nüfusunun çoğunluğunu erkekler oluşturmakta ve yasaları ihlâl 
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ederek yakalanma korkusu ile geçimlerini sağlamaya çalıştırmaktadırlar. 

Mültecilerin yasadışı olarak çalışmaları, Malezya’daki iş gücünden daha 

ucuza ve ağır şartlarda çalışmalarına neden olmuştur. İşverenler tarafından da 

tercih edilen bu durum, mültecileri suiistimale açık hale getirmiştir. Ucuz 

işgücü olmaları sebebiyle, mültecilerin işverenler tarafından tercih ediliyor 

olması yerel halkın mültecilere olan bakışını da değiştirmiştir (Wake, Cheung, 

2016: 15). 

2018 yılında BMMYK’nin yayınladığı nüfus istatistiklerine göre 

Malezya, 26’dan fazla ülkeden mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu 

nüfusun çoğunluğunu da Rohingya halkı oluşturmaktadır. Rohingyalılar 

toplam mülteci nüfusunun %44’ünü oluşturmakta, bu mültecilerinde 

neredeyse yarısı (%47) inşaat sektöründe çalışmaktadır (Nungsari, Flanders 

ve Chuah, 2020: 3). Malay Yarımadası’ndaki inşaat sektöründe önemli derece 

de işgücü oluşturan Rohingyalıların hayatlarında, büyük bir güvensizlik ve 

belirsizlik durumu mevcuttur. 

BMMYK’ne göre mültecilerin geleceği için üç temel plân 

bulunmaktadır; gönüllü geri dönüş, üçüncü bir ülkeye yerleştirilme ve yerel 

entegrasyon. Myanmar’daki Rohingya halkına yönelik insan hakları ihlâlleri 

ve çoğu Rohingya mültecisinin vatansız statüleri geri dönüşün öngörülebilir 

bir gelecek olmadığını ortaya koymaktadır. BMMYK’ne bağımlı olarak 

kendilerine bir statü bulmaya çalışmalarına rağmen, buna dair kalıcı bir 

çözüme adım atılmaması mültecilerin belirsizlik durumunu ortadan 

kaldırmamaktadır. Malay hükümetinin resmi bakış açısı mültecilerin sonunda 

Avustralya, İngiltere veya ABD gibi farklı ülkelere yerleştirileceği, 

Malezya’nın konumunun yalnızca ilk sığınma ülkesi olarak hizmet ettiği 

yönünde olmuştur (Nungsari, Flanders ve Chuah, 2020: 2). Fakat gelinen 

noktada, üçüncü bir ülkeye yerleşmenin çok zayıf ilerlediği görülmektedir. 

BMMYK’nin 2018 yılında açıkladığı raporda, Malezya’daki toplam mülteci 

nüfusunun yalnızca, %2’si yeniden yerleştirilmiştir. Malezya hükümetinin 

mültecilere yönelik politikaları göz önüne alındığında, çok azı yerel 

entegrasyonun bir çözüm olabileceğine dair inanç taşımaktadır (Nungsari, 

Flanders ve Chuah, 2020: 2). 

1980’lerde Myanmar hükümeti tarafından vatansız bırakılan, ayrımcılık, 

etnik ihlâller ve suiistimallerden kaçmak amacıyla, komşu ülkelere göç etmek 

zorunda kalan Rohingyalılar belgesiz, vatansız ve statüsüz şekilde Malezya’da 

yaşamaya devam etmektedirler. Göç ettikleri ülkelerde de bir dizi suiistimalle 
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karşı karşıya kalmakta, sınır dışı edilme korkusu ile yaşamaya devam 

etmektedirler. Gayri resmi yollarla da olsa, hayatlarını yeniden inşa etmek ve 

ilerlemek için göçe devam etmektedirler. 

4.3. Rohingyalı Mültecilerin Malezya’da Yaşadıkları Hak İhlâlleri 

Myanmar’da yaşanan hak ihlâllerinden kaçan Rohingyalılar Endonezya, 

Malezya ve Tayland gibi komşu ülkelere toplu şekilde göç etmeye başlamıştır. 

Etnik kimlikleri sebebiyle maruz kaldıkları şiddet saldırıları 1978, 1991-1992, 

2015 ve 2017 yılları başta olmak üzere birden fazla göç dalgasına sebep 

olmuştur. Özellikle, 2015 yılında yaşanan ve uluslararası basında “teknedeki 

insanlar” olarak adlandırılan göç hareketi gözleri tekrardan bu coğrafyaya 

çevirmiştir (Nungsari, Flanders ve Chuah, 2020: 3). 

Komşu ASEAN ülkelerinden farklı olarak Malezya’nın deniz yoluyla 

gelen sığınmacıların girişine izin vermesi göçü arttırmıştır. 2013 yılında 40 

Rohingyalının deniz yoluyla ülkeye girişine izin verilmesi uluslararası toplum 

ve basında olumlu bir imaj sağlamış fakat mültecilerin bu yolları kullanımını 

arttırmıştır (Togoo, İsmail, 2021: 14). 2015 yılında insan kaçakçıları 

tarafından Tayland üzerinden Malezya’ya götürülme vaadi ile kandırılarak 

açık denizde teknelerde terk edilen mültecileri başta hiçbir ülkenin kabul 

etmemesi ardından uygulanan uluslararası baskılar sonucunda, 1 yıl süreli 

olarak şartlı kabul etmeleri, bölge ülkeleri olan Endonezya, Malezya ve 

Tayland’ın mültecilere bakış açılarını göstermiştir. Mültecilerin 1 yıl 

içerisinde geri gönderilemeyeceği bilinse de hükümetler hem itibarlarını 

korumuş hem de mülteci politikalarını değiştirmemiştir (Kıpgen, Shandılya, 

2020). 

Denizdeki mülteciler için mevcut koruma mekanizmalarında boşluklar 

bulunmaktadır. Tekne mültecilerinin durumu korumasız bir alandır. Ülkeler 

başvuru hakkı sunmadan sınırdan reddedilme, denize geri gönderme veya 

karaya inmelerini engellemelerinde bulunurlar. 1951 Mülteci Sözleşmesi’nin 

33. Maddesi, geri göndermeme ilkesi uluslararası mülteci korumasının temel 

taşı olarak kabul edilir. Ancak bir mülteci ulusal güvenliğe tehdit olarak 

görülürse devlet mültecinin girişini reddedebilir. Ayrıca, mültecilerin sığınma 

talep edebilmesi için o topraklarda bulunması gerekmektedir. Mülteciler 

uluslararası hava veya deniz yoluyla gelmeye çalıştıklarında, henüz ülke 
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sınırları içerisine girmedikleri için uluslararası koruma talep edememektedir. 

Geri göndermeme ilkesi sınırdan reddetmeyi de kapsamaktadır. Fakat 

karasularına girilmesine izin verilmemesi uluslararası hukuk gereği geri 

gönderme sayılmamaktadır (Al Imran, 2021). 

Rohingya krizi Malezya gibi denizci ülkeler için önemli bir güvenlik 

tehdididir. Herhangi bir kaydı olmayan Rohingyalılar deniz yoluyla ülkeye 

girmeyi başarsalar dahi, yetkililer tarafından tutuklanma riskleri çok 

yüksektir. Rohingyalı mülteciler Malezya’ya girebilmek için yasadışı yolları 

tercih etmek zorunda kalmaktadır. Bu sebeple de kaçakçılar ile anlaşmalar 

yaparak komşu ülkelerden Malezya’ya giriş yapmaya çalışmaktadırlar. 

Başarılı şekilde Malezya’ya ulaşmayı başaran mülteciler olduğu kadar, 

mağduriyet yaşayan mülteci sayısı da çok fazladır. Özellikle, Malezya’ya 

ulaşımları sağlanmadan açık denizlerde ölüme terk edilen mülteci sayıları çok 

fazladır (Al Imran, 2021). 2020 yılı, Rohingyalı mültecilerin Bengal 

Körfezi’ni ve Andaman Denizi’ni geçerek kaçışlarına bakıldığında en 

ölümcül yıl olmuştur. 2020 yılında, bu yolu geçmeye çalışan 2413 kişiden 

218’nin denizde öldüğü veya kaybolduğu tespit edilmiştir. Bu rakam, 2019 

yılındakinden sekiz kat fazladır (Al Jazeera, 2021). Bununla birlikte, 

kaçakçılar tarafından alıkonulan mülteciler, tekrardan rüşvet ödeyerek 

kaçmaya çalışmaktadır. Tayland sınırında bulunan toplu mezarların 

kaçakçılar tarafından öldürülen Rohingyalı mültecilere ait olduğu tespit 

edilmiştir. Özellikle, kadınlara yönelik uygulanan taciz, tecavüz veya şiddet 

koruma arayışında bulunan bu kitleyi tamamen mağdur hale düşürmektedir. 

Myanmar’da yaşadıkları etnik ayrımcılık, hak ihlâlleri ve şiddet 

politikalarından kaçmak için bu yolu tercih etmek zorunda kalmaktadırlar. 

Mevcut araştırmalar, Rohingya kaçakçılığının mültecilerin hayatlarını 

tehlikeye atabilecek ve onurlarını zedeleyecek sömürü biçimlerini içerdiğini 

göstermektedir. 2015 yılında 36 Rohingyalıya ait cesedin bulunduğu toplu 

mezarın, Tayland-Malezya sınırında ortaya çıkması kaçakçılık yolunun 

tehlikelerini gözler önüne sermiştir (Wahab, Khaırı, 2020: 28). 

Bazı araştırmalar, göçmen kaçakçılığının terörle ilgili faaliyetleri 

desteklediğini ve finanse ettiğini kanıtlamakta, bu da devletler için doğrudan 

ulusal güvenlik sorunu haline gelmesine neden olmaktadır. Bunun yanında, 

mülteciler Güneydoğu Asya’daki militan gruplar tarafından hedef kitle olarak 

görülmektedir. Aşırıcı örgütler mültecilere ev sahibi ülkelerin sağlayamadığı 

temel ihtiyaçları sağlamakta, bu da ülkelerin mültecileri kabul etmemelerinin 

başlıca sebeplerinden biri haline gelmektedir (Togoo, Ismail, 2021: 16). 
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Mültecilerin geri çevrilmesi resmi bir söylem haline gelmiştir. Malezya 

güvenlik güçleri tarafından, 2021 Temmuz ayında yayınlanan bir afişte 

teknelerin geri çevrilmesine dikkat çekilmiş, ulusal güvenlik tehdidi vurgusu 

yapılmıştır.  

2019 yılında, Kovid-19 salgınının başlamasıyla birlikte mültecilere 

yönelik politikalar daha da sertleşmiştir. Güneydoğu Asya’daki pek çok ülke 

önlem olarak sınır kontrolünü arttırmış, bu yüzden pek çok mülteci denizde 

mahsur kalmıştır. BMMYK Direktörü Indrika Rotwatte’ye göre, bölge 

devletleri tehlikede olanları denizden kurtarmak ve karaya çıkarmak 

konusunda isteksiz oldukları sürece bu durumun daha trajik ölümcül sonuçları 

olacağını, devletlerin bu isteksizliklerine Kovid-19 salgınını bahane ettiklerini 

belirtmiştir. Malezya hükümetinin özellikle, Kovid-19 döneminde getirdiği 

kısıtlamalarla birlikte, Rohingyalılar ciddi manada etkilenmiştir. Hareket 

kısıtlamaları nedeniyle işsiz kalan Rohingyalılar ailelerini geçindirebilmek 

için hiçbir imkân bulamaz hale gelmiştir (Al Jazeera, 2021). 

Salgın sürecinde en çok göçmenlere ve mültecilere yönelik düşmanlığın 

arttığı gözlemlenmiş bu da Malezya’yı sığınma yeri olarak gören Rohingyalı 

mültecilerin hayatlarını biraz daha zorlaştırmıştır. Sabık başbakan Muhyiddin 

Yasin’in, pandeminin başlamasıyla birlikte ülkenin artık daha fazla 

Rohingyalı kaldıramayacağı üzerine açıklamalar yapması, toplum içerisinde 

mültecilerin hastalığın yayılmasına sebep olarak görülmesi nefret bakış 

açısının artmasına neden olmuştur. Malezya hükümeti pandemiyle birlikte 

sadece tavrını değil, savunduğu insanlara yönelik politikalarını ve eylemlerini 

de değiştirmiştir. Kuala Lumpur hak ihlâllerine karşı çıkan bir ses olmaktan 

çıkarak mültecileri reddeden bir ülkeye dönüşmüştür (Al Jazeera, 2021). 

Myanmar’daki zulümden ve Bangladeş’teki sıkışık mülteci kamplarındaki 

zorlu yaşam koşullarından kaçmak için komşu ülkelere sığınan mültecilerin 

geleceklerindeki belirsizlik bu süreç ile daha da artmıştır. 

İnsani bir bakış açısıyla bakıldığında Mülteci Sözleşmesi’ne taraf 

olmayan bir devlette mültecilerin sağlık, eğitim, istihdam gibi alanlarda 

sorunlar yaşamaları kaçınılmazdır. Bununla birlikte, mültecilerin yeni 

toplumla entegre olarak kimliklerini ve kültürlerini kaybetme olasılıkları da 

mevcuttur. Yeni gelen mülteciler, yerel dil olan Malayca’yı bilmedikleri için 

güvenlik güçleri tarafından durdurulduklarında durumlarını anlatmakta 

güçlük yaşamaktadır. Fakat zamanla dil öğrendiklerinde en azından 

kendilerini anlatma imkânına sahip olmaktadırlar. Bunun yanında, kültürel 
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olarak da ortak noktaları arttırarak toplum içerisinde fark edilmelerini 

azaltmaya çalışmaktadırlar. Gazeteci yazar Sonia Awale yaptığı röportajlarda 

Rohingyalıların ev sahibi topluma karşı entegre olma çabaları çok yüksek 

olduğu, resmi statülerinin olmaması sebebiyle öngörülemez bir geleceğe sahip 

oldukları ve kimliklerinden vazgeçmeye zorlandıklarını belirtmiştir4. 

Malezyalı olabilmek için kendi dillerinden ve yaşam biçimlerinden 

vazgeçmeyi göze almışlardır. Kendilerine Rohingyalı demeyi bırakmış, 

Malay dilini iyi derece de konuşabilen işçi sınıf Malaylar olarak 

tanımlamışlardır. Bengalli göçmenler olarak adlandırılmalarının önüne 

geçmek için yeni bir tanımlama geliştirmişlerdir (Muniandy, 2021: 84). 

Dünya üzerinde mülteci sayılarında ciddi bir artış görülürken, bu 

mültecilerin yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik çözümler bulunamamıştır. 

Yeniden yerleştirme oranları düşüş göstermekte, bu ülkeler kapılarını 

mültecilere kapatmaktadır. Mülteciler ise ara durak olarak gördükleri Malezya 

gibi ülkelerde belirsizlik içinde, hak ihlâllerine maruz kalarak, kısıtlamalara 

tabi olarak ve genellikle yasal statüleri olmadan yaşamlarını devam ettirmeye 

çalışmaktadır.  

5. Etnik ve Dini Çatışmaları Etkileyen Aktörler 

Belirtilmelidir ki meydana gelen olayların siyasi, ekonomik, sosyal ve 

kültürel nedenleri bulunmaktadır (Temiz, 2021: 206). Askeri rejimin uzun 

yıllar boyunca iktidarda bulunması anti-demokratik pek çok uygulamanın 

ortaya çıkmasında etkili olmuştur. Etnik çatışmalar, dini ayrımcılık, 

asimilasyon uygulamaları, göçe mecbur bırakma gibi insan haklarını ihlâl 

eden uygulamalar, askeri yönetimin oluşturduğu atmosferde hem sebep hem 

de sonuç olmuştur. Myanmar’da yürütülen bu uygulamalara yönelik 

oluşturulan küresel baskılara rağmen, bazı devletlerin rejimi destekliyor 

olması bu ihlâllerin önüne geçilmesini engellemektedir. 

Myanmar’ın iç çatışması olarak değerlendirilen Rohingya krizi, 

Güneydoğu Asya ülkeleri açısından önemli güvenlik sorunlarına neden 

olmaktadır. Kitlesel göç hareketleri sonucunda oluşan mülteci sorunları, sınır 

güvenliğini tehdit eden unsurlar, insan kaçakçılığı gibi organize suçların 

yaşanması Rohingya sorununu Myanmar iç çatışması olmaktan çıkartıp 

                                                           
4  Sonia Awale, 2016, https://www.malaysiakini.com/news/327130 (06.01.2022 tarihinde 

erişildi). 
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uluslararası arenaya taşımaktadır. Çok boyutlu yönleri olan Rohingya sorunu 

bölgesel ve küresel olarak barış ve istikrarı etkilemektedir.  

Rohingya sorununa dair geliştirilmek istenen çözümlerin veya insani 

boyutu gözler önüne seren raporların dünya gündeminde yer almaması 

bölgesel ve küresel güçlerin Myanmar üzerindeki çıkarlarının tehlikeye 

girecek olmasındandır. Çin’in Myanmar ile ekonomik ve siyasi ilişkiler 

geliştirmesi, Myanmar yönetimini destekleyen projelere imza atması, 

Rohingya sorununun sona ermesi için yapılacak yaptırımların engellenmesine 

sebep olmaktadır. Gelişen ilişkilerle birlikte Çin, Myanmar için en yakın 

müttefik olmuştur. Myanmar’ın “Kuşak ve Yol Projesi” için Hint 

Okyanusu’na açılan bir kapı olması ve enerji güvenliği için stratejik bir 

konuma sahip olması, Pekin yönetiminin 2020 Şubat ayında yaşanan askeri 

darbeyi iç ilişkiler olarak kabul ederek müdahaleyi engellemesine neden 

olmuştur. BMGK’nin kınayıcı açıklamasını veto ederek engelleyen Çin, 

uluslararası baskının çatışmayı daha da arttırdığına yönelik açıklamalar ile 

askeri yönetimin yanında yer almıştır (Yıldız, 2021:2). Hindistan, Tayland ve 

Kuzey Kore ile gelişen ekonomik ilişkiler de yine aynı şekilde, Myanmar’ın 

anti-demokratik yönetimine karşı uygulanan yaptırımları etkisiz hale 

getirmektedir.  

Rakhine (Arakan) bölgesi enerji geçiş güzergâhında bulunması ve zengin 

yer altı kaynaklarına sahip olması ile önemli bir yer haline gelmiştir. Myanmar 

ekonomisinin kötü oluşu bölge ülkeler ve çok uluslu şirketler ile iş birliği 

yapmak zorunda kalmasına sebep olmuştur. Andaman Denizi açıklarındaki 

petrol rezervleri konusunda UNOCAL (Union Oil Company of California) 

petrol şirketi ile bir konsorsiyum oluşturulmuş, Tayland’ın da projeye dahil 

edilmesiyle buradan çıkan petrol boru hattı ile Tayland’a taşınmıştır. Aynı 

şekilde, Bengal Körfezi’nde keşfedilen gaz rezervi konusunda da Çin ile 

anlaşmalar yapılmıştır (Çakan, 2018: 49). 

2009 yılında Çin ile Myanmar hükümeti arasında Çin-Myanmar Petrol 

ve Doğal Gaz Boru Hatları Projesi’nin temellerini oluşturulmuştur. Arakan 

bölgesinin başkenti Sittwe merkez liman kabul edilmiş, Myanmar Petrol ve 

Gaz İşletmesi, Çinli firmalar ile gazın taşınması konusunda yatırımlar 

gerçekleştirmiş ve başkent Sittwe’den Çin’e uzanan bir boru hattı inşa 

edilmesi hedeflenmiştir. Bu limanın, Çin’in Ortadoğu ve Afrika’dan ithal 

ettiği hammadde ve enerjinin taşınmasında merkez üssü haline gelmesi 

plânlanmıştır (Ateş, 2017: 184). Myanmar yönetimi, bu limanın inşası 
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sürecinde bölge halkını zorla çalıştırmış, çalışmak istemeyen köylüler işkence 

görmüş veya öldürülmüştür. Myanmar yönetiminin Arakan halkına yönelik 

olarak uyguladığı etnik ve dini ayrımcılık ve asimilasyon politikalarının göz 

ardı edilmesinin en büyük sebebi, bölge ülkeleri ve çok uluslu şirketlerin 

enerji politikaları ile ilgilidir.  

Arakan’da yaşanan sorunlardan en çok etkilenen ülke kuşkusuz 

Bangladeş’tir. Çünkü çatışmalardan kaçan Rohingyalıların sığındıkları 

ülkelerin başında Bangladeş gelmektedir. Kitlesel göçler sonrasında, BM’nin 

de aracı olmasıyla, Rohingyalıların çoğunluğu geri dönmüş fakat belli bir 

kısmı ise Bangladeş’e yerleşmiştir. Kalabalık bir nüfusu ve ekonomik 

anlamda sıkıntıları olan Bangladeş’in bir de Rohingyalı mülteciler ile karşı 

karşıya kalması, ülkenin durumunu daha da olumsuz hale getirmiştir. Yasadışı 

yollarla ülkesine girmeyi deneyen Rohingyalılara engel olmaya çalışmıştır. 

Ekonomik yönlerinin yanında sınır güvenliğinin tehdit altında olması, 

kaçakçılık, uyuşturucu ticareti gibi yasadışı olayların da bu bölgede artış 

göstermesi Bangladeş’in yaşadığı sorunların başında gelmektedir. 

Rohingyalı mültecilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde 

Birleşmiş Milletler’den yardım istenmiş, bunun üzerine BM desteği ile Şubat 

1992’den itibaren 19 adet sığınmacı kampı oluşturulmuştur. Bangladeş 

yönetimi, belli dönemlerde Myanmar yönetimi ile mutabakat imzalayarak 

ülkedeki sığınmacıların geri gönderilmesini sağlamıştır. Geri dönüşler, 

sığınmacıların kendi isteğine bırakılmış, Myanmar’ın politikalarında 

değişiklik olmayacağını düşünenler Bangladeş’te kalmayı tercih etmiştir. 

(Çebi, 2018: 21). Son duruma bakıldığında, Bangladeş’te çözümsüz kalan 

hâlâ 700 bini aşkın mülteci bulunmaktadır5. Bölgesel veya küresel aktörlerin 

bu soruna müdahale etmemesi üzerine Bangladeş hükümeti çözüm olarak, 

mültecileri yılın belli dönemlerinde su altında kalan Başan Çar Adası’na 

yerleştireceğini açıklamıştır. Henüz hayata geçirilmeyen fikir Bangladeş’in 

yaşadığı sıkıntıları da gözler önüne sermektedir (DW, 2020, 

https://www.dw.com/tr/banglade%C5%9Fteki-rohingyalar-bir-adaya-

ta%C5%9F%C4%B1nacak/av-50284238 31 Aralık 2020 tarihinde erişildi.) 

 

 

                                                           
5 UNHCR, 2019, https://www.unhcr.org/rohingya-emergency.html (05.01.2022 tarihinde 

erişildi). 
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5.1. Rohingya Sorununa Yönelik Birleşmiş Milletler’in Tutumu 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, 2014 yılında Rohingya 

sorunuyla ilgili olarak bir rapor hazırlanmıştır. BM Genel Kurulu’na sunulan 

bu rapor, Rohingya sorununun uluslararası kamuoyunda dile getirilmesi 

açısından büyük öneme sahiptir. 

8 Eylül 2017 yılında yayınlanan raporda Arakanlı Müslümanlara yönelik 

etnik temizlik riskinin çok yüksek olduğu, cinsel istismar ve tecavüzlerin 

sistematik olarak gerçekleştirildiği, bölge halkının göçe mecbur bırakıldığı 

belirtilmiştir. BM Genel Sekreteri Antonio Guteres, bu krizin kökten 

çözümünü sağlayacak plânının ertelenemeyeceğini, Arakanlı Müslümanlara 

vatandaşlık veya dolaşım hakkı ile eğitim, sağlık gibi haklardan 

yararlanabileceği bir sosyal statü verilmesi gerektiğini belirtmiştir (BBC, 

2017, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41167827, 25 Aralık 2020 

tarihinde erişildi). 

Birleşmiş Milletler'in kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız 

Araştırma Misyonu'nun 2018 yılında yayınladığı raporda Arakanlı 

Müslümanlara yönelik şiddet politikalarının devam ettiği, Myanmar 

hükümetinin bu uygulamaları soykırım niyetiyle yaptığına dair fikrin yeni 

deliller ile daha da kesinleştiği ortaya koyulmuştur. Bir önceki rapor ile aradan 

geçen bir yılda Arakanlı Müslümanların durumlarının daha da kötüleştiği şu 

ifadeler ile belirtilmiştir: “Misyon'un 2018 Raporu’nda yer verdiği, hükümet 

ve Tatmadaw'ın (Myanmar ordusu) cinayet, tecavüz, toplu tecavüz, işkence, 

zorla yerinden edilme ve diğer ağır insan hakları ihlâllerine katkıda bulunan 

faktörlerin birçoğu halen mevcuttur. Bu veriler, Arakan Eyaleti’ndeki 

Rohingyalıların durumunun, geçen yıldan bu yana büyük ölçüde değişmediği 

sonucunu ortaya çıkarmıştır. Hükümetin. Rohingyalara karşı zulmünün 

temelini oluşturan yasalar, politikalar ve uygulamalar sürdürülmüştür”6. 

Hazırlanan raporların sonucunda, Rohingyalıların karşı karşıya kaldığı 

etnik temizlik kanıtlanmış olduğu halde uluslararası barış ve güvenliği 

sağlamakla görevli olan BMGK konuya dair hiçbir yaptırım 

uygulayamamıştır. Çözüm konusunda, Çin ve Rusya’nın olumsuz tavrı 

yaptırımların uygulanmasını engelleyip yalnızca kınama seviyesinde 

                                                           
6  Yenişafak, 2019, https://www.yenisafak.com/dunya/bm-myanmar-soykirim-yapti-

arakanlilara-zulum-suruyor-3506487 (27.01.2020 tarihinde erişildi). 
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kalmıştır. Özellikle, Çin’in Myanmar ile ekonomik ilişkileri bağlayıcı bir 

kararın alınmasını engellemiştir. BMGK’nın, Çin ve Rusya vetosu nedeniyle 

bağlayıcı bir karar alamıyor olması Rohingyalıların yaşadığı şiddeti her geçen 

gün arttırmaktadır. Bu durumun engellenemiyor olması, ilerleyen günlerde 

başka coğrafyalarda da insan haklarının ihlâl edilmesine sebep olacaktır. 

5.2. ASEAN’ın Tutumu 

ASEAN, Güneydoğu Asya bölgesinde bölge ülkeleri arasında ekonomik, 

sosyal, kültürel iş birliğinin geliştirilmesi ve bölge içi ilişkilerde 

düzenlenmeler sağlamak amacıyla 1967 yılında teşkil edilmiş bir birliktir 

(Temiz, 2019: 1320). Maynmar’ın da üye ülkeler içinde bulunması, ASEAN’ı 

Rohingya sorunu karşısında birebir muhatap haline getirmiştir. Ayrıca bu 

durum, Güneydoğu Asya açısından bölgesel istikrarsızlık ve güvenlik 

konusunda sorunlara sebep olmaktadır. Myanmar yönetimi ve toplumu 

açısından Batı kurumlarının tehdit olarak görülüyor olması neticesinde, 

ASEAN’ın bölge üzerinde etkisinin daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. 

ASEAN bölgede istikrar sağlanması ve insan hakları ihlâllerinin önüne 

geçilebilmesini sağlayabilecek kurum ve mekanizmalara sahip bir yapı olarak 

kurulmuştur. ASEAN’ın kurulması gündeme gelmesiyle birlikte, Myanmar’a 

üyelik teklifi ile alâkalı sinyaller verilmiş fakat hem kuruluş içerisinde 

bulunan bazı devletlerin bundan rahatsız olması sebebiyle hem de 

Myanmar’ın buna olumsuz yaklaşması sebebiyle ilk başta dâhil olmamıştır. 

Fakat ilerleyen süreçte, Myanmar’ın Çin ile olan yakın diplomatik ilişkileri 

bölge ülkeleri açısından da Myanmar açısından da sorgulanır hale gelmiştir. 

ASEAN’ın üye devletlerin içişlerine karışmama temel ilkesinden etkilenen 

Myanmar üyeliğe sıcak bakmaya başlamış ve 1997 yılında sekizinci üye 

olmuştur.  

İlk olarak ASEAN, 2017’de Myanmar’ı bölgede güvenliği sağlamaya 

çağırmıştır. ASEAN, Myanmar hükûmetini, ASEAN dışişleri bakanları 

vasıtasıyla yayınladığı tebliğde, sürmekte olan sorunlara dair mültecilerle 

daha fazla diyalog kurmaya zorlarken, hem ülkede hem de sürgündeki 

Müslüman topluluğun güvenliğini sağlama konusunda uyarmıştır. ASEAN 

Sekreterliği ve ASEAN İnsani Yardım Merkezi temsilcileri ile ortak ziyaretler 

yapılarak ihtiyaçlar belirlenmeye çalışılmıştır. ASEAN, bu konuya yapıcı bir 

şekilde yaklaşmak için belirli bir birim kurmayı da planlamıştır. Ancak 

bilinmelidir ki güvenlik garantisi olmayışı ve Myanmar hükûmeti tarafından 

yasal statülerinin tanınmaması, Rohingyalı mültecileri Myanmar’a dönmeye 
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isteksiz hâle getirmiştir. Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah, 

Rohingya mültecilerinin güven açığının eve dönme konusunda isteksiz 

olmalarının esas nedeni olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. “Artık geri 

dönmenin bir güven açığı olduğu için gerçekleşemeyeceğini biliyoruz. 

Rohingyalılar güvende olduklarına inanmıyor. Güvenli olmadığına inanan 

kim geri dönmek ister?” (Temiz, 2020: 104). 

Rohingyalılara yönelik uygulanan hak ihlâllerine karşılık ASEAN’ın 

tepkisi oldukça zayıf olmuştur. Myanmar yönetimi ASEAN toplantılarında bu 

sorunun konuşulmasını kabul etmemiş hatta belgelerde ‘Rohingya’ 

kelimesinin kullanımını engellemiştir. ASEAN’ın geleneksel siyasi kültürü ve 

Myanmar’ın iç siyasetine müdahale noktasında sert bir tutum sergilemesi, 

Rohingya sorununa karşı olumlu sonuçlar alınacak çözümlerin 

geciktirilmesine sebep olmuştur. BM’nin soykırım iddialarına karşılık bölge 

ülkeleri Myanmar’ın yanında yer alarak, Myanmar hükümetinin yaşadığı 

problemlerin göz ardı edildiğini savunmuştur (Çebi, 2018). 

Yaşanan sorunların artarak devam etmesi üzerine, 2016 yılına 

gelindiğinde ASEAN üye ülkelerin iç ilişkilerine karışmama prensibini 

bozarak, Rohingya halkının yaşadıklarına karşılık endişe duyduğu 

açıklamasını yapmıştır. 19 Aralık 2016 tarihinde, Myanmar hükümetini 

temsilen Suu Kyi’nin de katıldığı toplantıda, Rohingyalıların yaşadıkları 

sıkıntılara dikkat çeken konuşmalar yapılmıştır. Myanmar hükümeti 

yayınlanan raporların yalan olduğunu ve yaşananların yalnızca bir iç karışıklık 

olduğunu ifade etmiştir. Yapılan görüşmenin ardından, Malezya Dışişleri 

Bakanı Rohingya sorununda ilerlemelerin olduğunu, ancak bunun yavaş 

gerçekleştiğini belirtmiştir7. Myanmar’da yaşanan çatışma, bölge ülkeleri 

daha da yakından ilgilendirdiği için daha yüksek ses ile bu sorunun üzerine 

gidilmiştir. ASEAN toplantılarında iç ilişkilere karışmama ilkesinde 

değişikliğe gidildiği imajını verilmiş ancak, Myanmar’ın bu konuda politika 

değişikliğine gittiği görülmemiştir.  

5.3. Malezya Hükümeti’nin Siyasi Tutumu 

Myanmar ile Malezya’nın diplomatik ilişkileri 1958 yılında başlamıştır. 

Fakat Myanmar’ın izole bir dış politika izlemesi ilişkilerin gelişmesine engel 

olmuştur. ASEAN’ın, üye ülkelerin iç işlerine müdahale etmeme ilkesini 

                                                           
7 Reuters, 2020, Rohingya https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-asean-

malaysia-idUSKBN1480E1 (31.12.2020 tarihinde erişildi). 
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uygulayan Malezya, uzun zaman boyunca Myanmar hükümetinin Rohingyalı 

Müslümanlara yönelik uyguladığı insan hakları ihlâllerine ses çıkarmamıştır. 

Zamanla müdahale etmeme politikasından, yapıcı katılım politikasına 

geçilmiştir. Malezya yapıcı angajman ile yaklaşılırsa, Myanmar’ın demokratik 

yolları kabul edeceğine inansa da yaşananlar demokratik ve insani 

uygulamalara geçilemediğini gözler önüne sermektedir. 

Malezya, Müslüman çoğunluğa sahip bir İslam ülkesi olması sebebiyle, 

zulüm gören Müslümanlara sığınak sağlama konusunda bir kapı olarak 

görülse de bu konuda karışık bir sicile sahiptir. 1951 Mülteci Sözleşmesi’ne 

taraf olan, mültecileri kabul eden bir ülke olarak görülmese de son 40 yılda 

bazı Müslüman mülteci gruplarını kabul ederek istisnalar oluşturmuştur. 

1970’lerden itibaren gelen mülteci gruplarının zamanla artışı, Malezya 

hükümetini o döneme göre siyasi politikalar belirlemeye yöneltmiştir. 2004 

yılında, Rohingyalıların ikametgâhını düzenli hale getirmeye yönelik 

plânlarını açıklamış, özel oturma izinleri ve geçici çalışma izinleri için kayıt 

süreci 2006 yılında başlamıştır. Fakat Rohingya liderlerinin yolsuzluk ve 

dolandırıcılık iddiaları üzerine oluşan toplumsal rahatsızlık üzerine yalnızca 

17 gün sonra askıya alınmıştır. Malezya, mültecilerin refahına yönelik 

politikalar geliştirememiş olsa da Rohingyalı mülteciler artan rakamlarla 

gelmeye devam etmiştir (Yesmin, 2016: 86). 

Rohingyalı mültecilerin varlığı, hem dış hem de iç siyaset için önemli bir 

gerçeklik olmuştur. Özellikle sabık başbakan Najib Rezzak, Malezya’yı 

haklarından mahrum kalmış Müslümanların koruyucusu olarak yansıtmak 

adına, Müslümanları özellikle de Rohingyalı ve Filistinlileri içeren bölgesel 

ve uluslararası çatışmaları ön plâna çıkarmış, iç siyasette Malay-Müslüman 

oy tabanının gücünü almak adına itici güç oluşturmayı da hedeflemiştir. Her 

ne kadar, Müslümanların savunuculuğu rolünü üstlenmiş olsa da bu dönemde 

Rohingyalı Müslümanların Myanmar’da yaşadıkları kötü duruma neredeyse 

hiç değinmemiştir. Bunun nedeni, ASEAN’ın müdahale etmeme politikasının 

kurumsallaşmış olması ve dolayısıyla üye devletlerin başka bir ASEAN 

devletinin iç işlerine yorum yapmaktan kaçınmasını zorunlu kılması olmuştur. 

Bunun yanı sıra, Myanmar ile olan diplomatik ve ekonomik ilişkilerini de 

tehlikeye atmaktan çekinmiş, somut adımlar atmaktan kaçınmıştır. İslam 

İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) varlığı üzerinden Rohingyalılar için endişe 

duyulduğunu belirtmiştir (Waikar, Osman ve Ali, 2021: 243). 
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Najib, Malezya’nın Rohingyalılara yönelik olarak kapsamlı bir mülteci 

entegrasyonu uygulandığını iddia etmiştir. Fakat mültecilerin karşı karşıya 

kaldığı kısıtlamalar, eğitim, sağlık, barınma gibi hizmetlerden yeteri düzeyde 

yararlanamamaları, bunun doğru olmadığını göstermektedir. Najib’in 

Rohingya Müslümanlarına yönelik savunuculuğu ASEAN etkisi sebebiyle 

olduğu yorumuna dayandırılmaktadır. Bu liderliğin artışıyla birlikte Najib’in 

Rohingya krizine yönelik eylem ve söylemlerinde de değişiklikler meydana 

gelmiştir. 2015 yılındaki ASEAN zirvesinde Myanmar’ın krizi ele alış 

biçimini eleştirmiştir. Bu krizin, yalnızca Myanmar’ı alâkadar eder bir durum 

olmadığını, Güneydoğu Asya ülkelerini de etkilemesi sebebiyle, bölgesel bir 

işbirliğine ihtiyaç duyulduğunun sinyallerini vermiştir (Waikar, Osman ve 

Ali, 2021: 244). 

Najib, uluslararası alanda savunuculuğunu yaptığı Rohingyalıların 

ülkesine girişine izin vermeyerek, soruna mültecileri kabul etmeden liderlik 

etmeye çalışmıştır. Tekneleri geri göndermeyi tercih etmiş fakat uluslararası 

baskıya dayanamayarak 1 yıllık süre ile mültecilerin girişini kabul etmiştir. 

Diğer yandan, Cox Bazar’da yaşayan mülteciler için yardım kampanyası 

başlatılmış, sahra hastanesi inşa ettirmiştir. Dış politikadaki adımlarıyla 

birlikte, iç politikadaki dengeleri de korumaya çalışmıştır (Waikar, Osman ve 

Ali, 2021: 244). 

Najib başlarda Rohingya krizine bölgesel bir sorun olarak dikkat 

çekmeye çalışırken, zamanla dini-politik bir söyleme dönüştürmüştür. 2016 

yılında krize dikkat çekmek adına on bin kişinin katıldığı ‘Ummah’ mitingini 

düzenlemiştir. Rohingya krizine soykırım olarak atıfta bulunmuş ve bu 

cümleleriyle, ASEAN’ın müdahale etmeme ilkesinin ihlâl etmesiyle 

ilgilenmediğini belirtmiştir. Myanmar’ın fiili lideri Suu Kyi’yi, Rohingyalılara 

yönelik uygulanan etnik temizliği tartışmayı reddettiği için eleştirmiştir. 

Çizdiği aktivist liderlik yerel seçimler içinde büyük önem taşımıştır. Malezya 

hükümetinin yasal çerçeve oluşturmasa da artan mülteci hareketliliğini 

önleyememesi zamanla hoşgörü veya sempatiden düşmanlığa dönüşmeye 

başlamıştır. Birçok Malezyalı, Rohingyalıları sosyal, ekonomik ve güvenlik 

tehdidi olarak görmeye başlamıştır. Geçmişte Rohingya yanlısı açıklamalarda 

bulunan sabık başbakan Najib bile Rohingyalılara göre Malezya’nın çıkarları 

önce gelmeli açıklamasında bulunmuştur (Waikar, Osman ve Ali, 2021: 245). 
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2020 yılı Haziran ayında gerçekleştirilen 36. ASEAN Zirvesi’nde 

dönemin Malezya Başbakanı Muhyiddin Yassin, Malezya’nın Myanmar’dan 

gelen Rohingyalı mültecileri artık kabul etmeyeceğini açıklamış, 

kaynaklarımız ve kapasitemiz kısıtlı olduğu için daha fazla alamayız diye 

belirtmiştir. Kovid-19 salgınını da bahane ederek, mültecilere yönelik 

uygulanan kısıtlamalar arttırılmıştır. Gözaltına alınan ve tutuklanan çok 

sayıda mülteci sınır dışı edilmeye başlanmıştır. 1 Şubat 2021 tarihinde 

Myanmar’da yaşanan askeri darbeden günler sonra, askeri yönetim tarafından 

gönderilen teknelere 1.200 mülteci bindirilerek sınır dışı edilmiştir8. Bu tehcir 

mültecilerin yaşamlarındaki güvensizliği gözler önüne sermiştir. Malezya 

hükümeti Rohingyalı mülteciler üzerinden iç ve dış siyasetlerinde çıkarları 

doğrultusunda politikalar belirlemiştir. Fakat Myanmar’daki hak ihlâllerini 

durdurmaya yönelik baskılar yetersiz olmuştur. 

6. Sonuç 

Rohingyalıların maruz kaldıkları ayrımcılıklar uzun zamandır devam 

etmektedir. Myanmar’da yaşanan hak ihlâllerinden kaçan Rohingyalılar, daha 

iyi bir yaşam şartlarına ulaşabilmek için komşu ülkelere sığınmıştır. Yaşanan 

bu göç hareketliliği bölgesel olarak siyasi, ekonomik ve sosyal değişimlere 

neden olmuştur. Güneydoğu Asya ülkelerinin birçoğunda mülteciler için 

herhangi bir yasal çerçeve ve koruma bulunmamaktadır. Malezya da bu 

ülkelerden biri olarak mültecilere yasal herhangi bir statü sağlamadan büyük 

bir nüfusu misafir etmeye başlamıştır. Fakat 1951 Mülteci sözleşmesine taraf 

olmayan bu ülkelerde hayatta kalmak, bir o kadar zor ve temel ihtiyaçlara 

ulaşım sınırlı olmuştur. Belgesiz, vatansız ve statüsüz olmalarına rağmen 

birçok Rohingyalı mülteci Malezya’ya sığınarak hayatlarını yeniden kurmaya 

çalışmaktadır. 2021 yılı Temmuz sonu itibariyle Malezya’da BMMYK’ne 

kayıtlı yaklaşık 100 bin Rohingyalı mülteci bulunmaktadır. Bunun haricinde, 

kayıt dışı mülteci sayısı kesin olarak bilinmemektedir. Eğitim, barınma, sağlık 

gibi temel hizmetlere ulaşım konusunda yalnızca BMMYK’ne kayıtlı 

mülteciler faydalanabilmektedir. Fakat zamanla, ekonomik kısıtlanmaların 

gelmesi kayıtlı olan mültecilerin dahi bu imkânlara ulaşımı zorlaşmıştır.  

                                                           
8  Amnesty International, 2021, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/02/myanmar-

deportation-malaysia-danger/ (10.10.2021 tarihinde erişildi). 
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Malezya’nın Müslüman nüfusa sahip olması Rohingyalı mültecilerin 

başlarda kabul edilmesini kolaylaştırmış, Müslümanlar arasındaki dayanışma 

örneği ile ülkedeki varlıkları sorgulanmamıştır. Fakat zamanla, mülteci 

sayısının artması toplum içerisinde rahatsızlıklara neden olmuş, Kovid-19 

salgının başlamasıyla birlikte, mültecilere yönelik söylem nefrete 

dönüşmüştür. Malezya, uluslararası toplantılarda Rohingya sorununu dile 

getirmiş fakat ülkeye mülteci kabulünü engellemiştir. Siyasi olarak 

Rohingyalı mültecilerin durumuna yönelik ev sahibi ülkelerde ve BMMYK 

de kalıcı çözümler üretilememiş, mülteciler güvensizlik ve belirsizlik 

içerisinde hayatlarını devam ettirmeye mecbur bırakılmıştır. 
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MALEZYA’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN 

TARİHSEL GELİŞİMİ 

Doğan Delil GÜLTEKİN 

Giriş 

1970'lere kadar doğal kaynaklar sınırsız ve tükenmez olarak kabul 

edilirken, bu yıllardan itibaren dünyadaki doğal kaynakların tüketiminin 

azaltılması gerektiği görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır. Stockholm İnsan 

ve Çevre Konferansı'nın ardından, 1972 yılında düzenlenen, çevre ve içindeki 

doğal kaynaklar da dâhil olmak üzere, çevrede adaleti ve gelecek nesillerin 

yaşam hakkını kapsayan politikaların geliştirilmesi sanayi devrimi sonrasında 

ortaya çıkan bu çevre sorununun tartışılmaya başlanmasıyla, birçok düşünür 

mevcut kaynakların korunması hakkında düşünmeye başladı. Artan çevre 

sorunları, büyüme ile ilgili geleneksel endişelere ek olarak, sürdürülebilirlik 

ile ilgili diğer konuların da tartışmalara dâhil edilmesine yol açtı. Bu 

tartışmalar sonucunda, durumun aynı şekilde devam etmesi halinde, kaynakların 

yakın gelecekte sona ereceği görüşü ortaya çıkmış, sürdürülebilirliğin ve 

gelişiminin önemi de anlaşılmıştır. Bu görüş, birçok ülke gibi Malezya’yı da 

doğrudan etkilemiştir. Keza, Malezya’nın resmi din olarak benimsediği 

İslam’ın öğretileri ile sürdürülebilir kalkınma fikirlerinin örtüştüğü 

görülmektedir. Zira İslami ilke ve değerler de israf etmemeye dayanmaktadır. 

Araştırmada sunum üç temel bölüme ayrılacaktır. Bunlardan ilki, 

‘Sürdürülebilir Kalkınma Planı’na Genel Bakış’, ikincisi ‘Malezya’da 

Sürdürülebilir Kalkınma’ ve sonuncusu ise ‘Malezya’da Sürdürülebilir 

Kalkınma’nın Uygulanmasında Karşılaşılan Problemler’ olarak sıralanacaktır. 

1. Sürdürülebilir Kalkınma Planı’na Genel Bakış 

Teknolojik gelişmeler, yeni doğal kaynak rezervlerinin keşfi ve daha 

önce ekonomik olarak uygun olmayan rezervlerin kullanılması ile büyüme ve 

gelişmenin sınırları ortadan kalkmaya başlamış ve buna nesiller arası eşitlik 

                                                           
 Doktora Adayı, İslam Hukuku Bilim Dalı, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi. 
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kavramının dahil edilmesiyle kalkınma kavramı zaman içinde gelişmiştir. 

Sürdürülebilir kalkınma kavramına dönüşen nesiller arası eşitlik, her neslin 

aynı diğer nesiller gibi refah veya fırsat düzeyine sahip olması anlamına 

gelmektedir ve bunu sağlamanın yolu, çevreyi bozmamak ve doğal kaynakları 

akılcı bir şekilde ve sürdürülebilir bir anlayışla kullanmaktan geçmektedir 

  .(80-79 :2017 ,مدحت ويسمين)

Sürdürülebilir Kalkınma’nın Tanımı 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, pek çok farklı disiplin tarafından ele 

alınan bir konu olduğundan, günümüze kadar birçok farklı şekilde 

tanımlanmıştır. Bu çalışmada ise önce hem kalkınma ve sürdürülebilirlik 

kavramlarını ayrı ayrı tanımlayacağız, ardından da sürdürülebilir kalkınmanın 

birleşik bir terim olarak tanımlamasını yapacağız. 

Terminolojide kalkınma, çeşitli anlamlarla gelir. Kalkınma, bilimsel 

gerekçelerle incelenen, boyutları bilimsel standartlarla ölçülen büyümedir ki 

bu hem genel anlamda kalkınmayı kapsar hem de ekonomik, sosyal ve politik 

alanlar gibi ana alanları veya endüstriyel kalkınma ve tarımsal kalkınma gibi 

alt alanları da kapsamaktadır (60 :1996 ,إبراهيم). Başka bir tanıma göre 

kalkınma; nihai amacı ve aracı insan olmak üzere birçok ekonomik, sosyal, 

politik ve idari faktörle sürekli ve karşılıklı etkileşim nedeniyle oldukça 

karmaşık bir bağlantılar ağı çerçevesinde gerçekleşen birikimli ve 

bütünleştirici bir toplumsal süreçtir. Bu sürecin nihai sonucu, yalnızca 

ekonomik, sosyal, siyasi ve idari yönlerden meydana gelen değişikliklerin 

toplamı değil, daha ziyade aynı anda hem bağımsız hem bağımlı bir faktör 

oluşturan karşılıklı etkileşimlerin dokusunun sonucudur (45 :1986 ,محمد).  

Kalkınmayla ilgili yapılan tariflerden birinde ise onun, istenmeyen bir 

durumdan istenen bir duruma geçmek için hedeflenen değişimi 

gerçekleştirmek adına bir dizi sosyal ve ekonomik sürecin belirli bir ideoloji 

aracılığıyla planlı ve bilimsel olarak yönetilmesidir (61 :1996 ,إبراهيم).  

Kalkınma, sadece üretimin ve gelirin artması demek değil, aynı zamanda 

ekonomik, sosyal ve kültürel yapının değiştirilmesi ve iyileştirilmesi anlamına 

da gelir. Fakat dikkat edilmesi gereken bir nokta, büyüme ve kalkınma 

kavramları arasındaki farktır. Bu noktada, büyüme genel olarak gelişmiş 

sanayi dünyasına aitken, kalkınma ise gelişmekte olan toplumların koşulları 

ile ilgilidir. Bu nedenle kalkınma, sadece toplumda var olan ekonomik 

nicelikleri artırmakla sınırlı olmayıp, mevcut ekonomik, sosyal ve kültürel 
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yapıda bir düzenlemeyi gerektirmektedir. Ancak büyüme, kalkınma sürecinin 

bir ürünü olduğu için, esasen bir tür niceliksel değişime yol açan ekonomik 

niceliklerden birinde veya bazılarında bir artıştır. Diğer bir deyişle, büyüme 

ancak kalkınma süreci yoluyla elde edilebilir. Dolayısıyla büyüme, kapsamlı 

bir gelişme ve kalkınma sürecinin sonucu olarak ortaya çıkar (2005 ,فكرون: 

70).  

İslam, kendisinden önceki birçok düşünce veya ideolojiden önce bu 

sosyal meseleyi ele almıştır. Toprağın inşasını ve kaynaklarına yatırımı teşvik 

etmekte olup, günümüz ekonomik araştırmalarda kalkınma terimi ile ifade 

edilen olguya işaret etmiştir (85 :2007 ,زليخة). Başka bir ifadeyle, İslam 

kalkınma olgusunu bir terim olarak var olmasa da fiilen tatbik etmiştir. Fakat 

kalkınma kavramına alternatif olarak da “imar, imran, iyi yaşam ve inşa etme” 

gibi terimler kullanmıştır. Bu bağlamda denilebilir ki kalkınma kavramı, 

İslami literatürde kullanılan ‘imran’ kavramıyla eşdeğerdir veya benzerlik 

göstermektedir (3 :2014 ,عماد). İslam’da kalkınma anlayışı, Allah'ın evreni 

yarattığı, insanlığı da yaratılmışların en iyisi olması hasebiyle, Yaratan’ın 

belirlediği metoda göre bu evreni inşa etmek için yeryüzünde 

görevlendirildiği ve bu görevden sorumlu olduğu öncülüne dayanmaktadır. 

Netice itibariyle İslam’da imar etme ya da modern terimiyle kalkınma, 

kapsamlılık, denge, gerçekçilik, adalet, sorumluluk, yeterlilik ve insanlık ile 

karakterize edilir.  

Sürdürülebilirlik kavramı, Brundtland Raporu olarak da bilinen ve 

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987 yılında 

yayınlanan, “Ortak Geleceğimiz” raporunda genişletilmiş ve yaygın olarak 

kullanılan bir kavram haline gelmiştir. İnsanın, gelecek nesillerin kendi 

ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğinden ödün vermeden bugünün 

ihtiyaçlarını karşılayabilmesi olarak sürdürülebilirlik, teknik olarak da ilk 

etapta çevresel bir kavram olarak tanımlanmakta ve yaşamın sürekliliğine 

bağlı olarak sürdürülmesi anlamına gelmekte ve yaşamın sürekliliğini doğal 

kaynaklara dayanarak sağlanmasını ifade etmektedir (https://hbrarabic.com).  

Sürdürülebilir kalkınma ise terim olarak bugüne kadar birçok farklı 

şekilde tanımlanmıştır, bunun nedeni de birçok farklı disiplin tarafından ele 

alınmasıdır. En çok kabul gören tanım, daha önce de belirtildiği gibi Dünya 

Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987 yılında yayınlanan 

Brundtland Raporu’nda olmuştur. Bu rapor, esasında literatür içerisinde bu 

kavramın ilk kez resmi kaynaklar tarafından kullanılmasından dolayı 
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önemlidir (Tarhan, 2018: 159). 2000 yılı Ulusal Sürdürülebilir Kalkınma 

Stratejileri Raporu’na göre sürdürülebilir kalkınma, “gelecek nesillerin kendi 

ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden, şimdiki neslin 

ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik ve sosyal bir süreçtir”. Bu durum, söz 

konusu bu kavramın üç ana boyutu olduğu anlamına gelir. Birincisi, mevcut 

büyümenin sürdürülemezliği; ikincisi günümüz ihtiyaçlarının karşılanması 

yani, yoksulluğun ortadan kaldırılması; üçüncü boyutu ise gelecek nesillerin 

yaşamının ve refahının zarar görmemesidir ve tüm bunları yaparken, 

medeniyeti tehdit etmeyecek düzeyde çevre üzerindeki baskıyı kontrol altına 

almak gerekmektedir (Eryılmaz, 2011: 5). 

İslami perspektiften bakıldığında, sürdürülebilir kalkınma yukarıda 

belirtilen tanımlara paralellik arz etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 

yukarıdakilerin tümü, şüphesiz İslam’ın amaçlarının bir parçasıdır, çünkü 

İslam, dini, nefsi, nesli, malı ve aklı korumayı amaçlamaktadır. Bu amaçlar 

doğrultusunda bu yetileri korumak, toplumdan izole edilmiş bireylerle değil, 

ancak ve ancak ülke kaynaklarının doğru şekillerde değerlendirilmesi, 

geliştirilmesi ve toplumların doğru yönetilmesi ile elde edilebilir. Bu da 

modern sürdürülebilir kalkınma kavramına karşılık gelmektedir. Bu 

tanımlama, sürdürülebilir kalkınma olarak bilinmekle birlikte amaç ve 

hedefler açısından İslam’ın gaye ve amaçları noktasında aralarında güçlü bir 

ilişki ve örtüşme vardır (175 :2017 ,مصطفى).  

İktisadi açıdan sürdürülebilir kalkınma, gelişmekte olan ve gelişmiş 

ülkelerin şartlarına göre değişmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için 

sürdürülebilir kalkınma, en yoksul nüfusun yaşam standardını yükseltmek için 

doğal kaynakları ve enerjiyi kullanmaktır. Gelişmiş ülkelerde ise 

sürdürülebilir kalkınma, enerji ve doğal kaynakların tüketiminde ciddi ve 

sürekli bir tasarruf, hâkim yaşam tarzında olumlu anlamda radikal değişimler 

ve netice olarak bu başarılı endüstriyel kalkınma modelini küresel olarak 

dünyaya ihraç etme inancını ifade eder (14 :2019 سهيل، مرازقة وسعيد).  

1.1. Sürdürülebilir Kalkınma Fikri’nin Ortaya Çıkışı 

Sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkan çevre sorunlarının tartışılmasıyla 

birlikte, birçok fikir adamının mevcut kaynakların korunması hakkında 

düşünmeye başlaması, artan çevre sorunlarının büyüme ile ilgili mevcut 

endişelerin yanı sıra sürdürülebilirlikle ilgili konuların da kalkınma 

tartışmalarına dâhil edilmesine yol açmıştır. Milli hâsıladaki artışın kalkınma 
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anlamına gelmediğini, kalkınma politikalarının öncelikle yoksulluğu ortadan 

kaldırması gerektiği anlaşılmış, bu nedenle yetmişli yıllardan itibaren çevresel 

kalkınma, sürdürülebilir kalkınma ve kültürel kalkınma gibi yeni çabalar 

ortaya çıkmış, bu süreçte Birleşmiş Milletler’in (BM) çabaları olmuştur. BM; 

konferanslar, toplantılar ve çeşitli raporlarla kavramın gelişmesinde itici güç 

olmuştur. 

Küresel ölçekte çevresel kaynakların yönetiminin tartışıldığı ilk toplantı 

1972 yılında, Stockholm'de yapılan Birleşmiş Milletler Konferansı olmuş ve 

hem gelişmiş hem de gelişmekte olan sanayi ülkelerinin katılımıyla 

gerçekleştirilen toplantıda sağlıklı bir toplumda aile hakları ve üretken çevre 

belirlenmiştir. Bu konferans, uluslararası alanda çevre konularına odaklanan 

ilk konferans olmasından dolayı oldukça önemlidir. Yaklaşık, 113 ülkenin 

katılımı ile gerçekleşen konferans, gelecek nesillerin çevre hakkını korumayı 

hedeflemiştir (Tarhan, 2018: 159). Konferansın en önemli yönlerinden biri 

çevre koruma konusunu ele alma girişimidir. Hükümetler ve politikacılar 

düzeyinde konferansın sonunda 29 maddelik Stockholm Deklarasyonu 

yayınlandı. Bu nedenle, bu beyanın uluslararası çevre iş birliği ve çevre 

diplomasisinin gelişimi için kalıcı bir araç olduğu ifade edilmektedir. 

Konferansta kabul edilen belgelerde sürdürülebilir kalkınma kavramı net 

olarak kullanılmasa da çevre ve kalkınma arasındaki ilişki ve gelecek nesiller 

için çevreyi korumanın önemine yapılan atıftan dolayı temellerinin burada 

atıldığını söylemek yanlış olmaz (Eryılmaz, 2011: 7). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramının gelişmesinde, Stockholm 

Konferansı'ndan sonra yayınlanan, 1987 tarihli Brundtland Komisyonu 

Raporu’nun etkili olduğu görülmektedir. Rapor çevre kirliliğinin çözülmesi 

için gerekli ekonomik sorumluluk noktasında kirliliğin oluşmasından sorumlu 

olan ülkelerin gelişmiş sanayi ülkeleri mi yoksa gelişmekte olan fakir 

ülkelerde mi olup olmadığının tartışıldığı bir dönemde yayınlanmıştır. Aynı 

zamanda, çevre sorunlarının ele alınması konusunda ortak eylem eksikliğine 

de dikkat çeken rapor, gelişmiş ülkelerin çevre kirliliğini engellemek için 

yoksul ülke ekonomilerine katkı sağlaması gerektiğini vurgulayarak yeni bir 

tartışma başlatmıştı (Rao, 2000: 8-9). 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, 1987 yılında Dünya Çevre ve 

Kalkınma Komisyonu tarafından yayınlanan “Brundtland Raporu” olarak da 

bilinen “Ortak Geleceğimiz” raporunun çevre sorunları ile ekonomik 

kalkınma arasında bir bağlantı kurmasıyla daha fazla tartışılmaya başlandı. Bu 
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bağlamda, Brundtland Raporu öncelikle üç hedef belirlemiştir. Bunlar, çevre 

ve kalkınma konularının yeniden ele alınması, yeni uluslararası iş birliklerinin 

geliştirilmesi, bu konuların ele alınması için gerçekçi öneriler sunulması ve 

bireylerin, gönüllü kuruluşların (NGO), iş yaşamının, hükümetlerin 

farkındalığını etkileyecek, gerekli değişikliklerin yapılmasının vurgulanması 

şeklindedir. Bu nedenle, söz konusu bu rapor özellikle, çevreyi ve ekonomileri 

korumaya, insanların ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğuna ve 

sürdürülebilir kalkınma konusunda küresel iş birliği ihtiyacına dikkat çekiyor 

(Strage ve Bayley, 2008: 24).  

Brundtland Raporu’nun yanı sıra, diğer önemli bir gelişme ise 3-14 

Haziran 1992 tarihleri arasında Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 

düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı, sürdürülebilir 

kalkınma kavramının geliştirilmesinde en önemli toplantılardan biriydi. 

Konferansta, sürdürülebilir kalkınmanın odak noktasının insan olduğu ve her 

insanın doğa ile uyum içinde sağlıklı ve üretken bir yaşama hakkının olduğu 

esas olarak kabul edilmiştir. Bu konferans ile kavramın kapsamı önemli 

ölçüde genişlemiş ve birçok disiplinin çalışma sahasında kendine yer 

edinmiştir. Ayrıca, konferansta kabul edilen GÜNDEM 21 (Agenda 21)1 adlı 

belgede açıklayıcı bir şekilde sürdürülebilir yerleşimler, sürdürülebilir dağ 

gelişimi, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınmanın teşvik edilmesi, 

sürdürülebilir orman gelişimi gibi başlıkların değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Bunlara ek olarak, konferans sonucunda; biyolojik çeşitlilik, iklim değişikliği 

ve çölleşme ile mücadele konusunda yol gösterici üç sözleşmenin imzaya 

açıldığı da görülmektedir (Tarhan, 2018: 160). 

Rio Zirvesi'nde sürdürülebilir kalkınma yaklaşımları için bir eylem planı 

olarak kabul edilen GÜNDEM 21 belgesi (Agenda 21) ile kalkınmanın 

sağlanmasında gönüllü kuruluşlara aktif roller yüklenmiştir. Belge, üç ana 

bölüm ve bir ek bölümden oluşmakta ve 40 alt başlık içermektedir. Çok 

kapsamlı bir şekilde ele alınan bu bölümlerden her biri, çeşitli alt başlıklar 

altında hükümler içerirken, bir gündemin başarılı bir şekilde uygulanmasında 

öncelikle hükümetlerin sorumlu olacağı belirtilirken, halkın, STK'lar ve diğer 

grupların aktif katılımının sağlanmasının gerekliliği belgede açıkça 

vurgulanmaktadır.  

                                                           
1  Gündem 21, sürdürülebilir kalkınma ile ilgili olarak BM’nin bağlayıcı olmayan bir eylem 

planıdır. 1992'de Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen Dünya Zirvesi'nin bir 

ürünüdür. 
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Sürdürülebilir kalkınmanın tartışıldığı bir diğer önemli toplantı, BM’nin 

Rio'da düzenlediği konferansın onuncu yıldönümünde kapsamlı bir 

değerlendirme yapmayı amaçlayan Johannesburg'da düzenlenen 

Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'dır. Sürdürülebilir kalkınma, Gündem 

21’in uygulanmasında karşılaşılan sorunlar, kazanılan deneyimler, önerilerin 

geliştirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün deneyimlerinden 

yararlanma ön plana çıktı. 

Yukarıdakilere ek olarak, 1994 Kahire Nüfus ve Kalkınma Konferansı, 

1995'te Kopenhag Sosyal Kalkınma Konferansı, 1995'te Dördüncü Pekin 

Uluslararası Kadın Konferansı ve 1996'da İstanbul İkinci Habitat Konferansı, 

sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesiyle ilgili diğer önemli zirveler 

olarak yerini almıştır. 

Avrupa Birliği genelinde sürdürülebilir kalkınma kapsamında kabul 

edilen en önemli belge 1992 Beşinci Eylem Planı olmuştur. 

‘Sürdürülebilirliğe Doğru’ adıyla yayınlanan raporda, yerel yönetimler resmi 

paydaşlar olarak kabul edildi. Aynı zamanda, birçok girişimin yalnızca yerel 

yönetimler tarafından uygulanabileceği de kabul edildi (Europan 

Communities, 1993: 93-94).  

BM’ye üye tüm devletlerin üzerinde mutabakata vardığı 17 ana hedeften 

oluşan 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi hedeflenen sürdürülebilir 

kalkınma planına gelince, bu planın 2015 yılında sürdürülebilir kalkınmanın 

ulaştığı son aşama olup, hükümetler ve kalkınmayla ilgili tüm taraflar için 

büyük bir itici güç ve sürdürülebilir kalkınmayı ilerletme arayışında ona 

rehberlik edecek bir referans çerçevesi olmaya devam ediyor. Plan, 

entegrasyon ile karakterize edilir ve istenen dönüşümü elde etmek için 

sistematik değişimin önemini vurgular. Çalışma yönteminde “alışılmış iş” 

fikrini benimseyen herhangi bir teklifi içermez (https://www.unescwa.org). 

1.2. Sürdürülebilir Kalkınma Planı’nın Hedefleri 

2030 planı, kalkınmanın sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını 

kapsayan 17 üst düzey Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SGD’s) ve 169 

spesifik hedefe ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu hedefler insan onuru ve değeri 

ve içinde bulunduğumuz dünyada “kimseyi geride bırakmamak” sözleriyle 

özetlenebilir. Bu 17 hedef kısaca aşağıda gibi açıklanabilir. 

Yoksulluğa Son: Bu hedef, yoksulluğun tüm biçimleri ve türleri ile her 

yerde ortadan kaldırılması anlamına gelir. Çünkü yoksulluk yalnızca açlık ve 

https://www.unescwa.org/ar/focus/2030-agenda
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insana yakışır bir yaşam sürdürmek için mali kaynakların yokluğu değildir. 

Açlık ve yetersiz beslenme, yoksulluğun en büyük belirtileri olarak 

gösterilebilir. Aynı zamanda, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelerin 

sorunu haline gelen bireyi kamu hizmetlerinden yararlanmaktan mahrum 

bırakmak yoksulluğun en büyük belirtileri arasındadır. Mali kaynakların azlığı 

veya yokluğu, devlet ve birey üzerinde çifte etkiye sahiptir. Bu etkiyi azaltmak 

için, gelişmekte olan ve en az gelişmiş ülkelere ve yoksul ülkelere yardım 

sağlamak için güçlü ekonomilere sahip ülkeler de dâhil olmak üzere çeşitli 

kaynaklardan bu ülkeler tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesinin 

arttırılması için finansal kaynaklar seferber edilmelidir (168 :2020 ,محمد). 

Açlığa Son: Açlığın ortadan kaldırılması ve gıda ihtiyacının karşılanması, 

yeterli beslenme ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi olarak da ifade 

edilebilir. Açlık, yoksulluğun tezahürlerinden biridir. Küresel olarak her 

dokuz kişiden biri yetersiz beslenmeden muzdariptir ve bunun bireyin 

yapısının zayıflamasına ve bunun neticesinde bağışıklık sisteminin 

zayıflayarak hastalıklara karşı savunmasız hale gelmesine sebep olduğundan 

şüphe yoktur. Sürdürülebilir kalkınma planına göre, tarım ürünlerinin ikiye 

katlanarak gıda ürünlerine dönüştürülmesini sağlamak ve gelişmekte olan, az 

gelişmiş ve fakir ülkelerde bireyin beslenmesinin iyileştirilmesine yardımcı 

olmak amacıyla toprak ve toprak kalitesinin iyileştirilmesi yoluyla 2030 yılına 

kadar açlık ve yetersiz beslenme ortadan kaldırılmalıdır.  

Sağlıklı Bireyler: Bu hedef bizim için, ilâç, aşı, periyodik kontroller, 

uyuşturucu bağımlılığı tedavisi ve diğer ihtiyaçlar gibi gerekli tıbbi 

malzemeleri elde etme fırsatları sağlayan, entegre gıda, temiz içme suyu 

sağlayan yeterli sağlık hizmetine ulaşarak herkesin sağlıklı yaşam tarzlarına 

ve refaha sahip olması anlamına gelir. Yaşamak için uygun bir barınma ve 

hepsinden önemlisi, annelerin doğumunu sağlayan yeterli sağlık unsurları 

sağlamanın yanı sıra, özellikle sağlıklı beden ve zihne sahip nesiller ve 

sağlığın korunması ve tedavisi açısından sıtma, AIDS ve diğer bulaşıcı 

hastalıklar gibi endemik hastalıklar olmak üzere bulaşıcı hastalıklardan 

enfeksiyonu önleyici protokollerin temin edilip uygulanmasına karşılık gelir 

(DSO, https://apps.who.int).  

Nitelikli Eğitim: Daha önce de belirtildiği gibi, 2030 Sürdürülebilir 

Kalkınma planı küreseldir, kapsayıcıdır, bölünmezdir ve hiçbir ferdi geride 

bırakmama odaklıdır. Kaliteli eğitim de bu planın en önemli hedeflerinden 

biridir ve (kapsayıcı, eşitlikçi ve kaliteli eğitim sağlamak ve herkes için yaşam 
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boyu öğrenme ve fırsatları eşitliği amaçlar) sürdürülebilir, kapsayıcı ve 

dirençli toplumlar inşa etmede merkezi bir rol oynar. Bu hedef, sürdürülebilir 

kalkınmaya yönelik daha geniş bir değişim için bir katalizör olarak seviyeyi 

yükseltmek ve eğitime ulaşmak için düşünülmüş sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerinden biridir. Eğitim, insan onuru için temel bir haktır ve 2030 planı 

ile bağlantılıdır ve bir tür sosyal iletişim ve eşitsizliği azaltma aracıdır. Eğitim 

gerekli bilgi tabanını oluşturmak için gereklidir. İklim değişikliği gibi kritik 

zorlukları ele almak için eğitim, gençlerin yüksek vasıflı işlerde istihdama 

hazırlanmalarına yardımcı olacak, aynı zamanda barışçıl toplumların ve etkili 

kurumların temelidir. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Bu hedeften kasıt karşı cinsler arasında 

eşitliğin sağlanmasıdır. Cinsiyet eşitliği, sosyal adaletin ve dolayısıyla 

toplumlarda barışın sağlanmasına yardımcı olan en önemli insan haklarından 

biridir. Hedef, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yapısal engelleri ve temel 

nedenlerini ele alan cesur ve sürdürülebilir eylemlerle sağlanmasını gerektirir. 

Daha da önemlisi, cinsiyet eşitliğini destekleyen, yeterli kaynaklarla 

desteklenen ve aynı zamanda, eşitsizliğe hâlihazırda verilmiş olan taahhütler 

için hesap verebilirliği güçlendiren yasa ve politikalar varlığını gerekli 

kılmaktadır (UN, SGD’s 2019 Raporu: 32).  

Temiz Su ve Sıhhi Koşullar: Hedef, 2030 yılına kadar herkesin temiz içme 

suyuna eşit erişime sahip olmasıdır. Temiz içme suyuna ve sanitasyona 

erişimin artırılmasında önemli ilerlemeler kaydedilirken, çoğunlukla kırsal 

alanlarda olmak üzere milyarlarca insan, hâlâ bu hizmetlerden yoksundur. 

Temel olarak dünya çapında her üç kişiden birinin güvenli içme suyuna 

erişimi yok, beş kişiden ikisinin sabun ve suyla temel el yıkama imkânı yok 

ve 673 milyondan fazla insan hâlâ açık alanda tuvalet ihtiyacını gideriyor. Bu 

hedefle sayılan eşitsizliklerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır (IAEA). 

Erişilebilir ve Temiz Enerji: Bu hedef, tüm insanların modern, güvenli ve 

sürdürülebilir enerji hizmetlerine kabul edilebilir bir maliyetle erişimini 

sağlamak ve dünyada yenilenebilir enerjinin artmasıyla doğru ve güvenli 

istihdamı amaçlamaktadır. Teknolojik ve elektronik cihazların yaşamın başta 

eğitim olmak üzere çeşitli alanlarında ve çeşitli hizmetlerde doğru ve güvenli 

bir şekilde kullanılmasını ifade eder. Özellikle, mevcut koşullardan sonra, 

elektrik veya kuru enerji olsun, enerjiye bağlı yöntemlerin ve elektronik 

uygulamaların çok fazla olduğu açıktır. Dünya pandemilere tanık olduğu 

dönemde, enerjiyi ve herkes için kullanılabilirliğini garanti etmek oldukça 
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zorlaştı. Bu da bu hedefin önemini daha belirgin hale getirmiştir (2020 ,المفتي: 

168).  

İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme: Sürdürülebilir kalkınma 

hedefleri, sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, daha yüksek üretkenlik 

düzeylerini ve teknolojik yeniliği amaçlamakta ve bunu başarmak için 

girişimciliği ve iş olanakları yaratmayı teşvik etmekle birlikte, zorla 

çalıştırma, kölelik ve insan kaçakçılığını ortadan kaldırmaya yönelik etkili 

önlemleri de almayı gerekli kılar. Buna ek olarak, bu hedef 2030 yılına kadar 

tüm kadın ve erkekler için insan onuruna yakışır iş imkânlarının yaratılmış 

olmasını ifade eder (UNDP, Goal 8 Decent Work And Economic Growth). 

Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı: Altyapı yatırımları ve yenilikçilik 

(innovation), dünya nüfusunun yarısından fazlasının şehirlerde yaşadığı, toplu 

taşıma ve yenilenebilir enerjinin her zamankinden daha önemli olduğu 

ekonomik büyüme ve kalkınmanın kritik itici güçleridir. Aynı şekilde, yeni 

endüstriler ve bilgi ve iletişim teknolojisinin büyümesi çok önemlidir. 

Teknolojik ilerleme, yeni istihdam sektörleri yaratmak ve enerji verimliliğini 

artırmak gibi ekonomik ve çevresel sorunlara kalıcı çözümler bulmanın 

anahtarıdır. Sürdürülebilir endüstrileri desteklemek ve bilimsel araştırma ve 

yenilikçiliğe yatırım yapmak, sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılan önemli 

yollarındandır. 

Eşitsizliklerin Azaltılması: Dünya üzerinde gelir eşitsizliği artmaya 

devam etmektedir. En zengin yüzde 10, küresel gelirin yüzde 40'ına sahipken, 

en yoksul yüzde 10 küresel gelirin sadece yüzde 2 ile 7’sini kazanıyor 

(UNDP). Gelişmekte olan ülkelerde nüfus artışındaki eşitsizliği hesaba 

katarsak, eşitsizlik yüzde 11 arttı. Gelir eşitsizliği son yıllarda hemen hemen 

her yerde artmakta fakat farklı hızlarda. En düşüğü Avrupa'da görülürken, en 

yüksek Orta Doğu'da olmuştur. Bu eşitsizlikler düşük gelirli insanları 

güçlendirecek sağlam politikalar gerektiriyor. Cinsiyet, ırk, gelir ne olursa 

olsun herkes için ekonomik içermeyi teşvik etmek küresel çözümler gerektirir. 

Bu, finansal piyasaların ve kurumların düzenlenmesi ve izlenmesini 

iyileştirmeyi ve en çok ihtiyaç duyulan alanlarda kalkınma yardımını ve 

doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeyi kapsar. Güvenli göçü ve insanların 

hareketini kolaylaştırmak, büyüyen bu açığı kapatmanın anahtarlarındandır. 

Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları: Dünya giderek kentleşmektedir. 

2007'den bu yana dünya nüfusunun yarısından fazlası şehirlerde yaşıyor ve bu 

oranın 2030'a kadar yüzde 60'a çıkması bekleniyor. GSYİH, aynı zamanda 
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küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 70'ini ve kaynak kullanımının 

yüzde 60'ından fazlasını oluştururken, hızlı kentleşme gecekondu nüfusunu, 

atık toplama sistemi, su ve kanalizasyon şebekeleri, yollar ve ulaşım gibi 

yetersiz altyapı ve hizmetlerine aşırı yüklenmeye, hava kirliliğini arttırmaya 

ve plansız kentsel yayılmaya yol açmaktadır. 150 ülkede ulusal kentsel planlar 

uygulanmaktadır. Yaklaşık yarısı uygulanma sürecinde olan bu planların iyi 

uygulanmasını sağlamak, şehirlerin daha sürdürülebilir ve kapsayıcı 

büyümesine yardımcı olacaktır (UN, SGD’s 2019 Raporu: 44). 

Sorumlu Tüketim ve Üretim: Ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlamak için, ürün ve kaynakları üretme ve tüketme şeklini 

değiştirerek insanların çevreye olan etkisini azaltmak öncelikli olmalıdır. 

Tarım dünya çapında en büyük su tüketicisidir. Tarımsal sulama, insanlar 

tarafından kullanılan tüm tatlı suyun yaklaşık %70'ini oluşturmaktadır. Doğal 

kaynakların etkin yönetimi ortak hedefler olarak kabul edilir ve bu amaca 

ulaşmada toksik atıkların ve kirleticilerin bertaraf edilmesinin yolu da önemli 

hedeflerdir. 2030 yılına kadar, daha fazla sürdürülebilir tüketim yöntemlerini 

gerçekleştirmek adına büyük endüstrileri, şirketleri ve tüketicileri geri 

dönüşüme ve atıkları azaltmaya teşvik etmek, gelişmekte olan ülkeleri teşvik 

etmek kadar önemlidir. Zira dünya nüfusunun büyük bir bölümünün tüketimi 

hâlâ düşük ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez durumdadır. Üretici ve 

tüketiciler düzeyinde kişi başına küresel gıda israfını en az yarıya indirmek, 

daha verimli üretim ve tedarik zincirleri oluşturmak için de kritik önem 

taşıyor. Bunu yapmak, gıda güvenliğini iyileştirip, kaynakları daha verimli 

kullanan bir ekonomiye geçişi sağlayabilir. 

İklim Eylemi: Bu hedef, iklim değişikliğini ve etkilerini ele almak için 

acil eylem çağrısında bulunmaktadır. İklim değişikliğini ele almak için, 2030 

Sürdürülebilir Kalkınma Planı’nın diğer 16 hedefinin tümü ile özünde 

bağlantılıdır. İklim değişikliği artık her kıtada her ülkeyi etkilemekte, ulusal 

ekonomileri bozmakta, yaşamları etkileyip insanlara, topluluklara ve ülkelere 

pahalıya mal olmaktadır. Ülkelerin daha temiz, daha dayanıklı ekonomilere 

sıçramasını sağlamak için günümüzde uygun fiyatlı ve ölçeklenebilir 

çözümler mevcut. Gün geçtikçe daha fazla insan yenilenebilir enerjiye ve 

emisyonları azaltacak ve adaptasyonu artıracak bir dizi başka önleme 

yöneldikçe değişimin hızı artmaktadır. Ancak iklim değişikliği, ulusal 

sınırlara saygı duymayan küresel bir meydan okuma haline gelmiş 

durumdadır. Emisyonlar herhangi bir yerde insanları etkilemektedir. Bu, 
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uluslararası düzeyde koordinasyon dayalı çözümler gerektiren ve gelişmekte 

olan ülkelerin düşük karbon ekonomisine doğru ilerlemelerine yardımcı 

olmak için de yine uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulan bir konudur. 13. 

kalkınma hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadele için ülkeler 

Paris Anlaşması'nı 12 Aralık 2015'te Paris'te düzenlenen COP21'de kabul etti 

(UN). Anlaşma bir yıldan kısa bir süre sonra yürürlüğe girdi. Anlaşmada, tüm 

ülkeler küresel sıcaklıktaki artışı iki santigrat derecenin altında sınırlamak ve 

1,5 santigrat derece için çabalamak konusunda anlaştılar. 

Sudaki Yaşam: Dünyada var olan okyanuslar dünyayı insanlar için 

yaşanabilir kılan küresel sistemleri sürdürür. Bu hayati kaynağı yönetme 

şeklimiz, bir bütün olarak insanlık için ve ayrıca iklim değişikliğinin etkilerini 

dengelemek için son derece önemli ve gereklidir. Üç milyardan fazla insan 

geçim kaynakları için deniz ve kıyı biyo-çeşitliliğine bağımlıdır. Bununla 

birlikte, dünyadaki balık stoklarının %30'u aşırı kullanıldığından, 

sürdürülebilir ürünler seviyesinin altına düşmüştür. Okyanuslar ayrıca, 

insanların ürettiği karbondioksitin yaklaşık %30'unu emer. Sanayi 

Devrimi'nin başlangıcından bu yana dünya, okyanus asitlenmesinde %26'lık 

bir artış gördü. Çoğunlukla kara kaynaklı sebeplerden oluşan deniz kirliliği 

tehlikeli seviyelere ulaştı ki bunun belirtilerinden biri okyanuslarda 

kilometrekare başına ortalama 13.000 parça plastik atık bulunmasıdır. 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, ekolojik sistemleri yönetmeyi ve 

korumayı amaçlar. Okyanus asitlenmesinin etkilerini ele almanın yanı sıra, 

uluslararası hukuk yoluyla artan koruma ve okyanus kaynaklarının 

sürdürülebilir kullanımı, dünya okyanuslarının karşı karşıya olduğu bazı 

sorunları hafifletecektir (UN). 

Karasal Yaşam: İnsan yaşamı, okyanuslara bağlı olduğu gibi, gıda ve 

geçim kaynakları için toprağa da bağlıdır. Bitkiler, insanlar için gıda arzının 

%80'ini sağlar ve bizler önemli bir ekonomik kaynak ve kalkınma aracı olarak 

tarıma bağımlıyız. Ormanlar, bunun %30'unu kaplar. Temiz hava ve su için 

önemli olan ve aynı zamanda iklim değişikliğine karşı mücadelede kritik bir 

yanıt olan dünya bugün, benzeri görülmemiş bir ölçekte toprak bozulmasına 

tanık oluyor. Ekilebilir arazi kaybı tarihi oranların 30-35 katına ulaşmıştır ve 

kuraklık ve çölleşme her yıl artarak dünya çapında 12 milyon hektarın kaybına 

neden olmakta, aynı zamanda yoksul toplulukları da etkileri bilinen 8.300 

hayvan ırkının %8'inin nesli tükenmiştir. %22'si ise yok olma tehlikesiyle 

karşı karşıyadır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılına kadar 
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ormanlar, sulak alanlar, kurak alanlar ve dağlar gibi karasal ekosistemleri 

korumayı ve eski haline getirmeyi amaçlıyor. Ormansızlaşmayı durdurmak da 

iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için hayati önem taşıyor ve bu hedef 

dünyanın ortak mirasının bir parçası olan biyolojik çeşitliliği zengin doğal 

yaşam alanlarının kaybını azaltmak için acil eylem amaçlamaktadır (UN, 

SGD’s 2019 Raporu: 53-55). 

Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar: Barış, istikrar, insan hakları ve 

hukukun üstünlüğüne dayalı etkin bir yönetişim olmadan insan sürdürülebilir 

kalkınma bekleyemez. Yoğun silahlı çatışmalar ve güvensizlik bir ülkenin 

kalkınması üzerinde yıkıcı etkiler yaratır, ekonomik büyümeyi etkiler ve 

genellikle nesiller boyu sürebilen mağduriyetlere yol açar. Çatışmanın veya 

hukukun üstünlüğünün olduğu yerlerde cinsel şiddet, suç, istismar ve işkence 

de yaygındır. Ülkeler en fazla risk altındakileri korumak için harekete 

geçmelidir. Bu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi, her türlü şiddeti önemli 

ölçüde azaltmayı ve çatışma ve güvensizliğe kalıcı çözümler bulmak için 

hükümetler ve toplumlarla birlikte çalışmayı amaçlar. Hukukun üstünlüğünün 

güçlendirilmesi bu sürecin merkezindedir. Yasadışı silah ticaretini önlemek 

ve gelişmekte olan ülkelerin küresel yönetişim kurumlarına katılımını 

güçlendirmek için eylem ve çözümler bulmayı ifade eder. 

Hedefler İçin Ortaklıklar: Planın bu son hedefi, sürdürülebilir kalkınma 

için bilinçli planlar ışığında hükümetler, özel sektör ve sivil toplum arasında 

bir araya gelerek ortaklıklar kurmak anlamına gelmekte olup, ortaklıkların 

çeşitli alanları içermesi gerekmektedir. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 

ancak küresel ortaklıklar ve iş birliğine güçlü bir bağlılık ile ulaşılabilir. 

Teknolojiye erişimin arttırılması ve bilgi, fikirleri paylaşmanın ve yeniliği 

desteklemenin önemli bir yoludur. Gelişmekte olan ülkelerin borçlarını 

yönetmelerine ve az gelişmiş ülkelerde yatırımı teşvik etmelerine yardımcı 

olacak politika koordinasyonu, sürdürülebilir büyümeyi ve kalkınmayı 

sağlamak için hayati önem taşımaktadır. Ayrıca, bu hedefin amaçları arasında 

uluslararası ticareti geliştirmek ve gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarını 

artırmalarına destek olmak, herkese fayda sağlayan küresel ve eşitlikçi 

kurallara dayalı adil ve açık bir ticaret sistemi kurmak yer almaktadır. 

2. Modern Malezya’da Sürdürülebilir Kalkınma’nın Gelişimi 

Bu başlıkta mümkün olduğunca kültürel ve jeopolitik aşamaları göz 

önünde bulundurularak ülkenin sürdürülebilir kalkınmadaki deneyimi 
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tartışılacak olup ardından ülkedeki sürdürülebilir kalkınma deneyiminin en 

önemli unsurlarına ve göstergelerine geçilecektir.  

2.1.  Sürdürülebilir Kalkınma’da Malezya Tecrübesi’nin Önemli 

Bileşenleri 

 Malezya, bağımsızlık sonrası görece kısa süre zarfında önemli ekonomik 

kalkınma gerçekleştirmiş ve benzeri ülkeler arasında kayda değer bir yere 

sahip olmuştur. Bu noktada, gelişmekte olan diğer ülkelere bir tür model 

denilebilecek başarılı kalkınma ve ilerleme süreci, çeşitli alanları içeren 

bütünleşmiş bir geliştirme sistemi oluşturmak için ortaya konmuş güçlü ve 

doğru plan ve stratejiler geliştirmenin bir sonucunda meydana gelmiştir. 

Şüphesiz, bu başarının incelenmesi gereken önemli yönlerinin olması 

kaçınılmazdır. 

2.2.  Malay Kalkınması’nın İktisadi Yönü 

Kalkınma fikri Malezya'da 1970’li yetmişli yıllarda başlamıştır. Bundaki 

en önemli etken o dönemde Asya-Pasifik ülkelerinin ekonomilerinin etkisiydi. 

Bu ülkeler arasında Güney Kore, Çin Cumhuriyeti, Tayvan ve Singapur 

Cumhuriyeti sayılabilir. Bu devletler, temel itibarıyla yer altı kaynaklarına ve 

ziraate dayalı bir ekonomiye sahipken, zamanla kalkınmış ve üretici 

seviyesine gelen bir ekonomiye dönüşerek bölgede sanayi ve üretimin 

öncüleri oldular. Malezya da bu gelişme sürecini fark edip, bölgenin önemli 

ekonomiler arasına ismini yazdırmak amacıyla yönünü Doğu'ya çevirdi.  

Bu noktada, sanayi sektörünün kısa sürede sıçrama yapan sektörlerden 

biri olduğu görülür. Örneğin, ağır sanayiye dönüşene kadar sadece kauçuk ve 
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kalay ihraç etmekte iken, 1983 yılında ilk yerli otomobili (Proton SAGA) 

üretmeyi başardı ve bu ilk başarılı deneyimi diğer otomobiller takip etti. Bu 

sayede, kendi otomobillerini üreten ve hatta ihraç etmeye başlayan ülkelerden 

biri haline geldi. Bu bağlamda bir başka örnek ise Petronas Petrol Şirketidir. 

1974 yılında kurulmuş ve çalışmalarına 70’li yılların sonunda ancak 

başlayabilmiş olmasına rağmen, 2003 yılında 21 milyar dolardan fazla gelir 

elde etmiştir. Ayrıca, ülkeye yabancı yatırım çekmek için birçok kolaylık 

sağlayan şirket, bu sayede ülkenin kalkınma planının gerçekleştirilmesine çok 

yardımcı olmuştur. Malezya, 1985'te 2000 ABD doları olan kişi başına düşen 

milli geliri, 2019 itibarıyla 11.000 ABD dolarına ulaşmasını sağlayarak büyük 

gelişmeler kaydetmiştir. Bütün bu ilerlemeler, görece kısa süre zarfında ve 

ekonomisi dünyada yaşanan krizlerden önemli ölçüde etkilenmeden 

sağlamayı başarmıştır. Bunun da temel nedenlerinden biri, ülkedeki düşük faiz 

oranlarıdır. Bütün bu ilerlemeler sayesinde Malezya'daki sanayi sektörünün 

payı 2019’da %37,42'ye ulaşmıştır. 

Hiç şüphe yok ki bu kalkınma süreci yoktan ortaya çıkmamış, aksine 

ülkede var olan ekonomik çeşitliliğin kayda değer bir itici gücü söz konusu 

olmuştur. Aynı zamanda, akıllı, güçlü stratejiler ve planlar da kalkınmaya 

yardımcı oldu. Bu sayede, çeşitli ekonomik zorluklarla ve krizlerle mücadele 

etmeyi başaran Malezya, ASEAN bölgesindeki en zengin üçüncü ülke 

olmuştur (Tho, 2013: 9-10). 

2.3. Malay Kalkınması’nın Toplumsal Yönü 

Malezya, ekonomisini geliştirmekle ilgilenirken sürdürülebilir kalkınma 

planında sosyal yönü unutmamış tam tersine Malezya ekonomisinin bireye ve 

bireyselliğe dayalı olması nedeniyle, ekonomi için toplumsal anlamda 

stratejiler geliştirmiştir. Bu yüzden, Malezya’da toplumsal yönü geliştirmek 

ve toplumun sorunlarına çözüm bulmak adına birçok plan ve proje görüyoruz. 

Bunlar arasında yoksullukla mücadele, işsizliğin ortadan kaldırılması ve 

sağlık, eğitim ve barınma gibi temel hizmetlerin sağlanması ve iyileştirilmesi 

yer alıyor. 

Yoksulluk ve İşsizliğin Ortadan Kaldırılması: Yetmişli yıllarda yoksulluk 

ve işsizlik açısından en kötü aşamalardan birini yaşayan Malezya'da halktaki 

yoksulluk oranı çok yüksek rakamlara ulaşmış durumdaydı ve kısa sürede, 

hükümet sanayi sektörünün gelişmesi için bir politika belirledi ve bunu 

uygulamaya başladı. Bu politikalar, yoksulluk ve işsizliğin azaltılmasını 

önemli ölçüde etkiledi. Aşağıdaki grafikte de görüleceği gibi yoksulluk 

oranının %1 veya altına düştüğü görülmektedir (Malezya İstatistik Kurumu 
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DOSM, 2012). Yoksulluk ve işsizliğin azalması sadece kentsel kentlere sınırlı 

kalmadı, aynı zamanda kırsal alanlara da bu soruna büyük oranda çözüm 

bulundu. Çünkü bu süreç, kentler ve kırsal alanlar arasında paralel ilerliyordu. 

Malezya'nın yoksulluğu azaltması ve işsizliği ortadan kaldırması 

konusunda bahsetmeye değer temel noktalardan ilki hükümetin her dönem 

belirlediği, istihdamın yeniden yapılandırılmasına ve ticari ve sınai 

kalkınmanın artırılmasına yönelik çok önemli projeleri içeren planlardır. 

Bunların neredeyse tamamı yoksul kitle için planlanmıştır. Hedefte, "Aiding 

Low-Income Households in Malaysia"(AZAM1) programı gibi yoksulları 

desteklemek için özel programlar oluşturmak bulunuyordu. Diğer bir program 

olan, Bumiputera Development Agenda, gelirlerini artırmayı amaçlayan 

Bumiputeralar (Malay kökenli olanlar) için eşitlik felsefesi doğrultusunda 

gelir düzeylerini bir yaşam standardına yükseltmek, odak noktası girişimciliği 

teşvik etmek, mülkiyeti öz sermayenin ötesine taşımak ve Bumiputera 

toplumunun sayısını yüksek gelirli işlerde arttırmayı sağlamaktı. Bu 

programlara ek olarak, mali sübvansiyonlar vererek ve konut gibi temel 

şeylere harcanmak üzere faizsiz krediler sağlayarak, sağlık hizmetleri de dâhil 

olmak üzere uzak ve yoksul bölgelerde temel sosyal altyapı tesislerini 

sağlayarak yoksullara yönelik birçok devlet yardımı gerçekleşmiştir. Okullar, 

ulaşım ve iletişim tesisleri, su ve elektriğin yanı sıra, halk tarafından daha çok 

kullanılan ilâçların ve diğer hizmetlerin sübvanse edilmesi, bunların tümü 

Malezya hükümetinin yoksulluğu ve işsizliği azaltma planları arasında yer 

almaktadır (سعيد vd, 2019: 334-335). 

 

Kaynak: Malezya İstatistik Kurumu DOSM 

1970 1995 2005 2015

National 49 9 5 0,4

Chinese 26 2,8 0,4 0,1

Indian 39 3 3 0,1
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Malezya hükümeti, 60’yıllara kadar %10 civarında olan ve yirmi birinci 

yüzyılda %3'ün altına düşen işsizliği ortadan kaldırma konusunda büyük bir 

başarıya imza atmış, yakın geçmişine kadar işsizlik sorunu ile mücadele 

ederken iş gücü açığını kapatmak için istihdama muhtaç hale gelmiştir. Hiç 

şüphesiz, bunun nedeni ekonominin gelişimindeki sağlıklı ve doğru 

planlamadır. Bunun yanında, Malezya devletinin bu konudaki iradesi, sağladığı 

istihdam politikasında açıkça görülmektedir. Hükümetin vatandaşlarına yönelik 

ücreti ödenmiş eğitim kursları düzenleyip, kurs bittikten sonra da onlara iş 

fırsatları sunması ve reddeden kişiyi de aldığı tutarı iade etmek zorunda 

bırakması devletin bu konudaki iradesini açıklayıcı bir örnek olarak kabul 

edilebilir. Bunun dışında, devlet işverenleri de özellikle, yeni çalışanlar için 

mali teşvikler sağlamaları konusunda desteklemektedir (2017 ,غزالني وحنان: 

12). 

Sağlık Sektörünün İyileştirilmesi: Malezya hükümeti sağlık sektörüne 

çok büyük bir destek sağlamıştır. Zira Malezya'yı diğer komşu ülkelerden 

ayıran fark, toplumun ihtiyaçları ve sağlık açısından insanların çıkarlarını 

dikkate alan stratejilerle sağlık sektörüne artan desteğidir. Hükümet, asıl 

uyruğu ne olursa olsun, kendi vatandaşı için sağlık sektörü harcamalarının 

%98'ini karşılamaktadır. 2017 yılında, gayri safi milli hâsılasının %4,24'ünü 

sağlık harcamalarına ayırmıştır (Malaysia Health Expenditure Report, 2019: 

2). 

Eğitim Sektörünün İyileştirilmesi: Eğitim sektörü, Malay hükümetlerin 

en çok önem verdiği alanlardan birisi olmuştur. Bağımsızlıktan hemen sonra 

eğitim sektörüne ciddi önem veren Malezya, bu sektörü ülke ekonomisine 

hizmet edecek şekilde geliştirme niyetini açıkça göstermiştir. İlk etapta, 

hükümet yayınladığı beş yıllık planlarda pek çok yönü eğitim sektörüne 

ayırmıştır. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz: 

-Herkes için ücretsiz temel eğitim 

-Kız çocuklarının eğitimine ilgi 

-Okul öncesi eğitime vurgu 

-Eğitim müfredatlarının çeşitlendirilmesi ve gelişmiş sistemlere açıklık 

-Öğretmenler için eğitim enstitüleri açmaya odaklanma 

-Temel ulusal bilgileri öğretmeye odaklanma 

-Modern teknolojik gelişmelere dikkat (Ali Ahmed, 2015: 1373). 
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2.4. Malay Kalkınması’nın Çevresel Yönü 

Tartışacağımız üçüncü ve son boyut ise çevre boyutudur. Malezya ulusal 

politikası, ülkenin geleceğini çeşitli alanlarda planlarken, vatandaşlarının 

yaşamı için gerekli ihtiyaçları çevreye saygı duyarak ve sağlayarak sağlamaya 

çalışmıştır. Vatandaşlar için insana yakışır bir yaşam sağlamak için uygun bir 

çevre grubu yaratmayı amaçlar ve bu plan sürecinde çeşitli noktalara 

odaklanır. 

-Mevcut ve gelecek nesiller için uygun ve güvenli bir çevre yaratmak 

-Herkesin katılımıyla ülkenin doğal ve kültürel mirasına odaklanmak 

-Sürdürülebilir bir yaşam tarzı sağlamak 

-Kaynak tabanının korunması ve çevresel bozulmanın önlenmesi 

kaydıyla mevcut doğal kaynakların doğru kullanılması (232-231 :2013 ,حسين). 

Malezya'da kalkınma fikrinin gelişme aşamalarını ve sürdürülebilir 

kalkınmayı gözden geçirdikten sonra, Malezya hükümetleri tarafından peş 

peşe ortaya konan ve ülkede büyük başarılara yol açan beş yıllık stratejik 

planları liste şeklinde vererek konuyu tamamlayabiliriz. 

3. Malezya’da Sürdürülebilir Kalkınma’da Karşılaşılan Zorluklar 

 Bu başlıkta, Malezya'daki sürdürülebilir kalkınma planında 

karşılaşılan önemli zorlukları ve engelleri ele alacağız. Bunu ekonomik 

zorluklar, siyasi zorluklar, sosyal ve çevresel zorluklar dâhil olmak üzere 

çeşitli başlıklar altında ele almış olacağız.  

3.1. Malezya’da Sürdürülebilir Kalkınma’da Ekonomik Zorluklar 

Malezya birçok ekonomik aşamadan geçmiş ve bağımsızlığından bu 

yana kauçuk, kalay, kereste ve palmiye yağı ihracatına bel bağlamaktan, 

gelişen ve üretken bir ekonomiye geçtiği için ekonomisini iyileştirmeye ve 

bunun için çaba göstermeye çalışmıştır. Ağır sanayide, şu anda olduğu gibi 

özellikle bölgesinde ve genel olarak da dünya için kayda değer bir ekonomik 

güç haline gelmiştir. Ekonomik ve ticari sektörlerin gayrisafi millî hâsıla 

içindeki payı 2019 yılına kadar %30'un üzerine çıkmıştır. Ancak hızlı 

ekonomik büyüme oranı ve gerekli istihdamın zayıflığı, bazı zorlukları 

beraberinde getirmiştir. 

-  Bu ekonomik engellerin ilki, yabancı yatırımlar için daha cazip hale 

gelebilmek adına ülkedeki faiz oranlarının yükseltilmesini gerektiren 
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büyük miktarda likiditenin emilmesine yol açan enflasyon baskısıdır ki 

bu da kalkınmaya ciddi oranda zarar verir. 

-  İşgücünde yetersizlik kalkınmanın ekonomik zorluklarından biridir. 

Devletin yeterli istihdam kapasitesini karşılamak için Malezya dışından 

işgücü çalıştırması gerekmektedir. Bu da altyapı ve ihtiyaç üzerinde artan 

baskıya yol açmaktadır. Temel hizmetler için sürekli ekonomik 

genişlemedeki artış nedeniyle elektrik ve su hizmetleri, yollar, 

havaalanları, limanlar ve diğer hizmetler gibi altyapıda diğer tesislerin 

kurulmasını desteklemek gerekir ki bunların tümü kalkınma fikrinde belli 

şartlar ve kontrollerle belirlenir. Bu nedenle, tüm bunlarda sürdürülebilir 

kalkınma yaklaşımını takip etmek gerekir, aksi takdirde kalkınma planı 

başarısız olur. 

-  Malezya'nın ekonomik açıdan öne çıkan sorunlarından biri de doğrudan 

yabancı yatırım eksikliğidir. Özellikle, tüm dünyanın içinde bulunduğu 

mevcut koşullar doğrudan yabancı yatırım oranının dünyada olduğu 

kadar Malezya'daki yatırımları da etkilemiştir. Öyle ki bu oran 

Malezya’da 2019’da 32,4 milyar ringgit iken, 2020 yılında 14,6 milyar 

ringgite geriledi. Bu da ulusal sermayeye daha fazla girdi sağlamak için 

doğrudan yabancı yatırımı çekmeye yönelik daha fazla teşvik koymanın 

önemini gösteriyor. 

-  Gelişmiş ülkeler ticaret şartlarını gelişmekte olan ülkelerin çıkarlarına 

karşı kendi lehlerine yönlendirmek için her türlü çabayı gösterdiğinden, 

uluslararası döviz kurlarındaki bozulma Malezya'da ekonomik açıdan 

sürdürülebilir kalkınma planının gerçekleştirilmesine etki etmektedir. 

Gelişmiş ülkeler, bunu ihracat ve ithalât fiyatları üzerinden 

yapmaktadırlar ve Malezya ise bu döviz kurlarındaki bozulma ve 

dalgalanmadan etkilenen ülkelerden biri konumundadır. Örneğin, petrol 

ve gaz Malezya'da ihraç edilen temel maddelerdendir. Küresel talep 

dalgalanmalarına göre fiyatı artıp azalan bu maddeler, ticaret şartlarının 

bozulmasına ve Malezya'nın zararına yol açan önemli bir düşüşe tanık 

oldular. 

3.2. Malezya’da Sürdürülebilir Kalkınma’da Karşılaşılan Siyasi 

Zorluklar 

Malezya'da bağımsızlık sonrasında gerçekleştirilen plan ve stratejilerle 

özellikle siyasi açıdan başarılı ülkelerden biri olduğuna şüphe yoktur. Ancak, 



250 

kalkınma yolunda bazı sorunlara yol açan ve ülkede hükümetin uzun zaman 

önce başlattığı kalkınma planını sürdürmek ve siyasi istikrar ve refahı 

korumak için vatandaşların birliğini gerektiren zorluklar vardır. Bunların 

tümü ülkenin planlı kalkınması ile doğrudan ilgilidir. Sürdürülebilir 

kalkınmanın önündeki en önemli siyasi engelleri şu şekilde sıralamak 

mümkün olabilir: 

-  Malezya'nın karşı karşıya olduğu en önemli siyasi zorluklardan biri 

federal bir sistemdeki etnik ve demografik çeşitlilik ve dini farklılıklardır. 

Malezya nüfusunun çoğunluğunu, Malay etnik yapısı (Bumiputra) teşkil 

etmekle beraber farklı etnik yapılar ve dinlerden topluluklarda yaşam 

sürmektedir. Ülke eyaletler şeklinde yönetim birimlerine ayrılmış ve her 

eyaletim önemli ölçüde yetkisi vardır. Tam da bu noktada, ülkede 

istikrara ulaşmak ve gerekli gelişmeyi sağlamak için birliğin ve tüm 

tarafları tatmin etmenin önemi net bir şekilde ortaya çıkmaktadır (شنيقي, 

2019: 255). 

-  Ayrıca, bazı eyaletlerde bariz doğal kaynak zenginliğinin varlığı ile 

bunların aynı eyaletteki kişi başına düşen gelir üzerindeki etkisi arasında 

bir uyumsuzluk vardır. Öyle ki Sabah Eyaleti gibi doğal kaynaklar 

açısından zengin eyaletlerde ikamet eden yerli Malezyalı nüfusun bir 

kısmı, aynı servete sahip olmayan diğer bazı eyaletlere göre daha düşük 

gelire sahiptir ve bu doğalgaz ve petrol gibi kaynaklar açısından zengin 

eyaletler diğerlerinden daha fakirdir. Bu gerçek, bazı anlaşmazlıklara ve 

memnuniyetsizliğe yol açmaktadır. Siyasi sorunların ortaya çıkmasını 

önlemek ve siyasi istikrarı sağlamak için genel olarak bu bölgelerde 

yaşayanların ve özel olarak halkın yararına bu durumu reforme edip 

iyileştirmek ve sürdürülebilir kalkınmanın devamını sağlayan 

projelerinin uygulanmasına devam etmek bir zorunluluktur (2016 ,حسام: 

52). 

-  Belirtilmesi gereken diğer nokta ise Malezya'daki çeşitli dini inançların 

varlığı ve siyasi sistem üzerindeki etkileridir. Farklı dinlerden ve 

inançlardan oluşan bu oluşumlar siyasi faaliyetler suretiyle ülke 

yönetiminden ve otoritesinden yasal mevzuat ve kanunlar konusunda 

daima kendilerinin de maslahatını ve özelliklerini dikkate alıp kutsal 

konuları ile ilgilenmelerini talep etme eğilimindedirler. Örneğin, mevcut 

dinler ve inançlar, hükümetin çalışma saatlerini kendilerinin kutsal kabul 

ettiği gün ve saatlere uygun dikkatli bir şekilde düzenlemesi arzusu 
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içerisindedirler. Müslümanlar hükümetten Ramazan ayında çalışma 

saatlerinin düzenlenmesini talep ederken, Budistler inançlarında ibadet 

günlerinin kendilerine saygıdan dolayı tatil olmasını talep etmekteler. 

Malezya hükümeti, böylesine farklı taleplerle karşı karşıya kalmaktadır. 

Fakat bazılarını karşılayabilir, bazılarını karşılayamaz durumda 

olabilmesi gayet mümkündür. Burada siyasi istikrarı sağlamak için akıllı 

bir planlama ve stratejiye olan ihtiyacın önemi açık biçimde 

görülmektedir. Aksi takdirde, bu sorunun sosyal anlaşmazlıklara yol 

açacağı açıktır ki bu sorun sadece siyasi arenada sona erebilecek bir 

durumdur ve bu da ülkedeki sosyal ve toplumsal kalkınma programların 

aksayabileceği anlamına gelir (Yaacob, 2011: 172-175). 

3.3.  Malezya’da Sürdürülebilir Kalkınma’nın Toplumsal ve 

Çevresel Zorlukları 

Malezya, farklı ırklar ve dinler, çok sayıda göç alması ve coğrafi konumu 

gibi birçok dinamiği itibariyle herhangi bir sıradan ülkeden farklıdır. Bunların 

hepsinin, şüphesiz olumlu yönleri var olmakla beraber bu dinamiklerle birlikte 

gelen başka sorunlar ve olumsuzluklar veya sosyal zorluklar da mevcuttur. 

Dolayısıyla devlet kalkınma serüveninde tüm bu zorluklarla karşı karşıya 

gelmektedir. 

-  Malezya'nın farklı ırk ve dinlerden oluştuğunu, çoğunluğu Malayların, 

ardından Çinlilerin ve son olarak da Hintliler oluşturduğu ve bunun 

yanında bazı küçük etnik ve dini gruplar da varlıklarını sürdürdüğü bir 

yapının varlığı söz konusudur. Etnik ve dini çoğulculuk her ne kadar 

ortak ve düzgün yaşam, farklı görüşlere saygı gibi sıfatlarla bilinse de 

ülkelerde büyük bir zorluğu da beraberinde getirdiği bir gerçektir. Çünkü 

aniden büyük bir toplumsal faciaya neden olabilir. Malezya'da, yerli halk 

(Melayu), Çinlilerin sayı olarak ülkenin dörtte birinden fazlasını temsil 

etmeseler de ülkenin servetinin büyük bir kısmına sahip olduğunu 

düşünmektedirler (Soomro vd, 2014: 8). Bu görüşlerindeki asıl nedenin 

de ırk ve din farkından kaynaklandığını söylemek yanlış olmayacaktır. 

Bu yüzden, yerliler Malezya yönetimlerinden ülkenin asıl sahipleri 

olduklarını düşündükleri için durumu lehlerine olacak şekilde reforme 

etmelerini talep etmektedirler. Hükümet ise çeşitli taraflar arasında bir 

denge kurmaya çalışmak mecburiyetinde kalmaktadır. Her ne kadar 

istenmese de bu çoğulculuk bir kırılma noktasında ciddi toplumsal 
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sorunlar meydana getirebilecek potansiyelde bir olgu olmaya devam 

etmektedir (Montesino, 2007: 1). 

-  Malezya’nın sürdürülebilir kalkınmasının önünde karşılaştığı bir başka 

zorluk da büyümedeki niceliksel işgücü eksikliğidir. Çünkü büyüme, 

işgücü yönünden yeterli enerjiyi sahip olmayı şart kılar ve gerekli 

büyüme onsuz sağlanamaz. Malezya ihtiyaçlarını karşılamak için 

ağırlıklı olarak yabancı işgücü ithal eden bir ülke olduğundan, bu konuya 

diğerlerinden daha fazla dikkat etmesi gereken bir ülke durumundadır. 

Bu da şayet nüfus planlamasına dikkat etmezse giderek daha fazla 

yabancı işgücüne bağlı hale geleceği anlamına gelir. Bu husus, bir anda 

projelerinin ve planlarının devam etmesini engelleyebileceği anlamına 

gelir. Bu nedenle hükümetin nüfus planlaması konusunda teşvik edici 

olup durumu ciddiyetle ele alması zorunludur (Cheong, 2015: 39). 

Ayrıca, sanayi sektörü tesislerinin varlığı nedeniyle belirli alanlardaki 

nüfus yoğunluğu bazı sosyal sorunlara yol açabilmektedir. Bu alanlar, 

ülke için en iyi yaşam standardını sağlayan bölgeler olmasına rağmen, 

genellikle diğer bölgelerden daha yoksul durumdadırlar. Bazı bölgelerin 

refahı ile bazılarının yoksulluğu arasındaki belirgin farkın varlığının 

sonucu toplumsal huzursuzluktur. Buna, ırkların ve dinlerin farklılığı da 

eklenirse tehlikenin boyutu daha net anlaşılabilir. Devlet, kalkınma 

projelerini sürdürmek için riskleri ve sosyal huzursuzluğu önleyerek 

yaşam standardında bir denge sağlamalıdır. 

-  Bu konuda dikkat çeken bir diğer nokta ise Malezya'ya komşu olan 

ülkelerin çoğunun ekonomik ve siyasi sorunlarla boğuştuğu için, 

ekonomik gücü ve siyasi istikrarı nedeniyle Malezya'ya olan göçün 

artmasıdır. Tabi bunun diğer bir sebebi de Malezya'nın nüfus 

yoğunluğunun azlığı ve yabancı işgücüne olan ihtiyacıdır. Dolayısıyla, 

komşu ülkelerdeki bu insanların daha iyi bir yaşam hedefiyle ilk tercihin 

Malezya olduğunu bu yüzden, Malezya'ya yoğun bir göç durumunun 

olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak bu farklı din ve milletten insanlar 

ile Malezyalılar arasında sosyal sorunlara yol açabilme potansiyeli 

yüksek bir olaydır ki yabancı işgücünün artması bunun başlıca sebebi 

olabilir.  

-  Dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta ise 2017 yılında Malezya’da 3 

milyonu aşan yabancı işgücünün bulunmasıdır (www.worldbank.org). 

Bu yüzden, Malezya hükümetleri henüz sorun olarak görünmeyen bu 
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durumu çözmek için uygun planlar yapmalı, aksi takdirde kalkınma 

serüveni farklı sıkıntılarla karşılaşabilir. 

-  Bu başlıkta değinilmesi gereken sorunlardan biri de çevre kirliliğidir ve 

bu kuşkusuz küresel bir sorundur. Malezya’da buna örnek olarak eski 

arabalardan çıkan çok sayıda egzoz ve sağlıksız şekilde yakılan tıbbi 

atıklar ile genellikle yaz aylarında çıkan orman yangınlarını sayabiliriz. 

Ayrıca, gelişmiş ülkelerin sanayi kalkınması yoluyla gelişmekte olan 

ülkelere kirlilik ihraç etme politikaları da Malezya için başlı başına bir 

sorundur. Bu konuda gerekli önlemler alınmadığı takdirde, toplumda 

sağlık sorunlarının ortaya çıkması ve genel sağlık durumunun bozulması 

söz konusu olacağından, uygulanan kalkınma planları da sekteye 

uğrayabilecektir. 

-  Malezya'nın doğal kaynaklar, mineraller ve başka bazı madenler 

açısından zengin bir ülke olduğu bilinmektedir. Bunun yanında 

ormanların bolluğu Malezya'yı kereste endüstrisine de yönlendirmiş 

durumdadır. Geçen yüzyılın altmışlı yıllarından sonra özellikle, bu alana 

ilgi artmış, palmiye yağı ve kauçuğun yanı sıra kereste ihracatında önemli 

bir rol oynamaya başlanmıştır. Ancak, ormanlık alanların aşırı 

kullanılmasından dolayı, buralarda ciddi oranlarda düşüş yaşanmıştır. 

Öyle ki ormanlarla kaplı arazi yüzdesi 1990 yılında %62’den fazla iken 

2018'de %58'e kadar düşmüştür (www.worldbank.org). Bu tehlikeli 

düşüş, çevreyi korumak için daha sürdürülebilir bir sistem bulmayı, doğal 

kaynakları telâfi etmek ve özellikle çevrede sürdürülebilir kalkınmayı 

sağlamak için akıllı önlemler ve stratejiler almayı gerektirmektedir. 

-  Dünyadaki en büyük problemlerden biri, genel olarak su ve özel olarak 

tatlı su sorunudur. Çünkü araştırmalara göre tatlı su dünya için enerji 

olarak kullanılan maddeler sıralamasında yer alacaktır. Dolayısıyla 

Malezya'da da en büyük sıkıntılardan biri sudur. Malezya'nın su 

ihtiyacının her yıl arttığı göz önüne alındığında, yetkililerin atık suları 

geri dönüştürmek için modern yollar bulma konusuna çözümler 

getirmeleri kaçınılmazdır. Zira Malezya'nın tatlı su kaynağı olarak 

güvendiği muson yağmurları ve yeraltı suları nedeniyle uzun vadede 

yeterli olmayacaktır (Chamhuri ve Begum, 2014: 281-286). 

-  Çevre ile ilgili bir diğer zorluk, hızlı kentsel gelişmeye bağlı olarak doğal 

alanlarda kentsel genişleme meselesidir ki endüstriyel rönesans bunu 

önemli ölçüde etkilemektedir ve bu genişlemelerden en fazla etkilenen 
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alanlar tarım arazileri ve ormanlardır. Öyle ki son yıllarda Malezya’da 

bahsi geçen doğal alanlarda yok edilme oranı çok ciddi seviyelere 

ulaşmış durumdadır. Bu olguya özellikle sanayi kentlerinde tanık 

olmaktayız. Bu tehlikeli durum, özellikle çevresel gelişmenin 

sürdürülebilirliği için önlemler almayı ve gelecek nesiller için de 

mülkiyet hakkının güvence altına alınmasını gerektiriyor (Vincent ve 

Hadi, 1993: 440). 

Sonuç 

Bölümde daha önce bahsedilenlerden, sürdürülebilir kalkınmanın 

ülkenin ve şimdiki ve gelecek nesillerin çıkarları için akıllı bir stratejik plan 

olduğu aşikârdır. Dünyadaki çoğu ülkenin buna ikna olduğu ve bu ülkelerin 

geçen yüzyılın sonundan günümüze kadar mümkün olduğu kadar bu planı 

gerçekleştirmeye çalıştığı görülmektedir ve bunlardan biri de Malezya’dır. Bu 

devletlerden kimisi ciddi aşamalar kaydetmiş, kimisi bunda gecikmiş ya da şu 

ana kadar kayda değer bir şey başaramamış durumdadır. Malezya ise bu 

konuda başarılı olan ülkelerden biridir. Sürdürülebilir kalkınma fikrini 

benimsemiş ve gelişmesinin temeli haline getirmiştir. Tarihinde hiç şüphesiz 

zorlu siyasi, ekonomik ve sosyal aşamalardan geçmiş, ancak sorunlarını tüm 

gücü ve iradesiyle olabildiğince çözmeye çalışmıştır. Ülkenin kalkınmasını 

hedefleyen hükümetlerin iradesi ve kararlılığı da bugüne kadar yapılan 

projelerin hedefine ulaşmasına yardımcı olmuştur. Kuşkusuz kalkınma 

yolunda bazı engellerle de karşı karşıya kalmıştır Malezya. Fakat planlanan 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılana kadar bu engellerden kurtulmak 

için akıllı stratejiler ve çözümler gerekmektedir. Bu kalkınma serüveninin 

geleceği de Malezyalı otoritelerin atacağı adımlara göre, yakın veya uzak 

gelecekte belirgin hale gelecektir. 
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ÇİN’İN KUŞAK-YOL GİRİŞİMİ VE MALEZYA: 

TEMEL DİNAMİKLER, PROJELER VE İŞLEYİŞ 

Ferhat DURMAZ* 

1. GİRİŞ 

Kuşak-Yol Girişimi (Belt and Road Initiative-BRI), 21. yüzyılda Çin

Halk Cumhuriyeti’nin† uluslararası ilişkilere yönelik yaklaşımında önemli bir yer

tutan stratejilerden birisidir. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2013’te ilân ettiği

Kuşak-Yol Girişimi, Çin’in Güneydoğu Asya, Güney Asya, Orta Asya,

Ortadoğu ve Avrupa ile bağlantısının demiryollarına, karayollarına ve

denizyollarına bağlı çeşitli altyapı unsurlarının inşa edilmesiyle

güçlendirilmesini hedefleyen bir uluslararası ilişkiler açılımıdır. Kuşak-Yol

Girişimi ile Çin, katılımcı ülkelerle arasında ticaret ve yatırımın önündeki

engelleri kaldırmayı, finansal entegrasyonu sağlamayı ve kültürel değişimi

gerçekleştirmeyi öngörmektedir. Coğrafi olarak birden fazla bölgeyi

kapsaması ve konu olarak ticaret ile kültür gibi farklı ve çeşitli alanları

içermesi nedeniyle Kuşak-Yol Girişimi’nin çok boyutlu bir işbirliği faaliyeti

olduğu söylenebilir. 

Malezya, Çin’in Kuşak-Yol Girişimi’nde ön plâna çıkan katılımcı

ülkelerden birisidir. Bunun başlıca nedeni, Malezya’nın sabık başbakanı

Najib Tun Razak’ın 2013-2018 arası dönemde girişime katılma ve Çin

ile ilişkileri geliştirme konusunda büyük bir irade göstermesiydi.

Nitekim 2013’te Malezya-Çin ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklığa

yükseltilmesinde başbakan Najib’in, Çin ile ilişkileri önceleyen bakış açısı

etkili oldu. Erken dönemde Malezya’nın Kuşak-Yol Girişimi’ne yönelik

desteğinin etkisiyle, Çin, Malezya’da çeşitli projeleri başlattı. Bu projelerden

bazıları şu şekilde sıralanabilir: Çin-Malezya Kuantan Endüstri Parkı (China-

Malaysia Kuantan Industrial Park - CMKIP),    Doğu     Sahil    Demiryolu 

 
* Öğt. Gör. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, 

ferhatdurmaz2013@gmail.com, ORCID: 0000-0002-1315-7686. 
† Metnin ilerleyen bölümlerinde ‘Çin’ olarak kullanılmıştır. 
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Bağlantısı (East Coast Rail Link-ECRL), Malaka Geçidi (Malacca Gateway) 

ve Doğa Şehri (Forest City). Ayrıca, Malezya ve Çin’in ilişkileri geliştirme 

konusunda taşıdıkları olumlu irade neticesinde, Çin merkezli Kamu İktisadi 

Teşebbüsleri ile müteahhitler Malezya’da kayda değer yatırımlar yaptılar ve 

yapmaya devam etmektedirler. 

Diğer yandan, Çin’in Malezya’da artan ekonomik varlığı ve Kuşak-Yol 

Girişimi çerçevesinde, bazı projelerin ana kara Çinlilere Malezya’da mülk 

edinebilme hakkı vermesi Müslüman Malay toplumunda ve siyasi elitlerin 

arasında iki zıt görüşün ortaya çıkmasına yol açtı. Bu görüşlerden ilki, Çin’in 

kara ve deniz altyapısına yaptığı yoğun yatırımların, Malezya’nın ekonomik 

kalkınması için bir fırsat olduğu, Malezya’nın jeopolitik konumunun ülkeleri 

birbirine bağlayacağı ve girişimin hem Çin hem de Malezya için kazan-kazan 

fırsatı sunacağıdır. Diğer görüş, Çin’in devasa yatırımlarının Malezya’nın 

egemenliğini zayıflatacağı, sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz yönde 

etkileyeceği, Malay kültürünün dejenerasyonuna yol açacağı ve Malezya’nın 

jeopolitik konumunun Çin’in üretim zincirinde yalnızca bir halkaya 

indirgeneceği fikridir (Embong, Evers, Ramli 2017: 21). Bu tartışmaların 

yaşandığı dönemde, Çin’in Sincan’da Uygurlara uyguladığı kötü muamele ve 

Güney Çin Denizi’nde teritoryal hak iddiası Malezya’da, Müslüman Malaylar 

arasında Çin’e yönelik olumsuz algıların artmasına neden oldu. Ayrıca, Najib ile 

ilişkilendirilen Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1Malaysia Development 

Bank-1MDB) yolsuzluğu meselesinde, Kuşak-Yol Girişimi kapsamında 

faaliyet gösteren çeşitli firmaların rol oynadığı iddiaları gündeme geldi. 9 

Mayıs 2018 seçimlerine giden süreçte Kuşak-Yol Girişimi seçim 

kampanyasının ana gündem maddelerinden biri olmasa da Dr. Mahathir 

Muhammed’in lideri olduğu Umut Koalisyonu (Pakatan Harapan-PH), 

Kuşak-Yol Girişimi çerçevesindeki büyük Çin projelerini yüksek maliyetleri

nedeniyle eleştirdi. 

Najib’in, 1MDB ile ilgili soruşturmaları engellemesi gibi Malezya’da 

otoriterleşme yönündeki siyasi eğilimler ve Mal ve Hizmet Vergisi’nin 

(Goods and Service Tax-GST) halka olumsuz yansımaları şeklindeki 

ekonomik dinamikler, Mayıs 2018 seçimlerini Umut Koalisyonu’nun

kazanmasına yol açtı (Durmaz 2019: 84). Seçimlerin ardından, Dr. Mahathir 

hükümeti bazı projelerin yürütülmesini durdurduğunu ve projelerin içeriğini 

yeniden müzakere etmek istediğini duyurdu. Dr. Mahathir’in bu davranışı, 

Batı medyasında Malezya’nın Çin’in yağmacı ve borç tuzağı olan Kuşak-Yol 

Girişimi’ni geri püskürttüğü ve Çin’e karşı bir duruş sergilediği şeklinde bir 

anlatıya yol açtı (Chow-Bing 2019: 25-26). Ancak, Dr. Mahathir’in  projeleri 
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yeniden müzakere etme talebi Çin’e yönelik jeopolitik bir meydan okumadan 

ziyade, Malezya’nın çıkarlarını koruma anlayışı ile Çin’in ekonomik 

gücünden yararlanma isteği arasında bir denge kurma çabasını temsil 

etmekteydi. Diğer bir deyişle, Dr. Mahathir’in yapmak istediği bir yandan, 

Najib döneminde Kuşak-Yol Girişimi kapsamında plânlanan ve uygulamaya 

konulan projeleri Çin ile yeniden müzakere ederek, Malezya için maliyetleri 

uygun bir seviyeye indirmekken, diğer taraftan da Çin’den kayda değer 

ekonomik çıkarlar elde etmekti. Çin yönetiminin Malezya’nın projelerin 

yeniden müzakere edilmesi talebini kabul etmesi Kuşak-Yol Girişimi’nde 

katılımcı ülkelerin talebini dikkate almaya istekli olduğunun bir ifadesiydi. 

Çin’in Malezya’nın Kuşak-Yol Girişimi konusundaki düşüncelerine olumlu 

bakan yaklaşımı Kuşak-Yol Girişimi’ne yönelik Batılıların olumsuz 

yaklaşımlarının olduğu bir dönemde önemli bir karşı eylem olarak ortaya 

çıktı. 

Kuşak-Yol Girişimi genellikle, Çin’in dünya politikasındaki hırslarının 

bir yansıması olarak okunmakta; destekçiler girişimin avantajlarına 

odaklanmakta ve eleştirenler ise yeni tarz bir sömürgeciliğe yol açacağı

endişesini gündeme getirmektedirler (Chin 2020: 1). Dolayısıyla, Malezya 

gibi katılımcı ülkelerin projeye yönelik bakış açılarına ve geliştirdiği 

stratejilere çok fazla dikkat edilmemektedir. Bu noktadan hareketle çalışma,

Malezya gibi ülkelerin yaklaşımlarının girişimin akıbetinde önemli bir rol 

oynayacağını iddia etmektedir/savunmaktadır. Bunun nedeni, Malezya gibi 

bir ülkenin kısa bir süre içerisinde Kuşak-Yol Girişimi’ne yönelik farklı 

davranışlarda bulunabileceğinin en somut örneklerinden birisini 

oluşturmasıdır. Çalışma ayrıca, Çin’in Kuşak-Yol Girişimi’nde Malezya’yı 

ilgilendiren projelerin uygulama boyutunun Malezya’nın ulusal 

dinamikleriyle bağlantılı olduğunu iddia etmektedir. Zira Najib yönetimi, 

Kuşak-Yol Girişimi projelerini hızlı bir şekilde uygulamaya aktarırken, Dr. 

Mahathir, Kuşak-Yol Girişimi ile ilgili faaliyetleri büyük oranda durdurmuş 

ve ilgili projeleri tekrar müzakere etmek istemiştir. Dolayısıyla, Malezya’nın 

Kuşak-Yol Girişimi’ne yönelik yaklaşımında karar alıcıların algılamaları 

önemli bir etken olmuştur. 

Bu makale, yükselen güç Çin’in Kuşak-Yol Girişimi’nin orta ölçekli bir 

devlet olan Malezya’ya yönelik etkilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. İlk 

olarak, Çin’in Kuşak-Yol Girişimi’ne yön veren dinamikler, girişimin içeriği 

incelenmekte ve Malezya’nın Kuşak-Yol Girişimi’ndeki pozisyonu ortaya 

konulmaktadır. Devam eden kısımda, Najib Tun Razak (2013-2018) ve Dr. 

Mahathir Muhammed  (2018-2020)  dönemlerinde Malezya’nın Kuşak-Yol 
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Girişimi’ne yönelik yaklaşımı, projelerin içeriği ve girişimin son durumu 

irdelenmektedir. Son kısımda, Kuşak-Yol Girişimi çerçevesinde, Malezya ve 

Çin’in eylemleri tartışılmaktadır. 

2.  ÇİN’İN ULUSLARARASI İLİŞKİLER VİZYONUNDA 

KUŞAK-YOL GİRİŞİMİ VE MALEZYA’NIN KONUMU 

Kuşak-Yol Girişimi’nin gündeme gelmesinde, 2012’de Çin Devlet 

Başkanı seçilen Xi Jinping’in Çin’e uluslararası ilişkilerde daha etkili olma 

konusunda vizyoner bir rol yüklemesi ve Çin’in politik, ekonomik ve kültürel 

çıkarlar elde etmesini sağlayacak çeşitli girişimler başlatılması yönündeki 

politikaları önemli rol oynadı (Du 2016: 31). Zira Jinping liderliğinde Çin, 

2008 ekonomik krizi sonrası Batı’nın ekonomik gücündeki düşüşün Çin’e 

uluslararası sistemin ekonomi alanında daha fazla rol oynamasına bir zemin 

sağladığını düşündü. Ayrıca, Çinli siyasi elitler uluslararası ekonomiyle 

bütünleşmenin, ulusal ölçekte Çin’in yavaşlayan ekonomik büyümesine bir 

dinamizm kazandıracağını ve Çin’in Batı ile Doğu eyaletleri arasındaki 

bölgesel ekonomik eşitsizliği gidermede işlevsel bir rol oynayacağı 

düşüncesindeydiler (Swaine 2015: 8-9). Ekonomi açısından bir diğer husus, 

elektrik, kömür madeni, çelik, petrokimya, çimento, cam ve alüminyum gibi 

endüstrilerdeki kapasite fazlasının ancak, diğer devletlerle ekonomi işbirliği 

yaparak var olan pazarların güçlendirilmesi ya da yeni pazarların 

bulunmasıyla eritileceğinin öngörülmesiydi (Cai 2017: 12). 

Kuşak-Yol Girişimi, Başkan Jinping tarafından Eylül 2013’te 

Kazakistan’da açıklanan, ‘İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’ ve Ekim 2013’te 

Endonezya’da ilân edilen ‘21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu’ olmak üzere iki ana 

bileşene dayanan bir stratejidir. İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl 

Deniz İpek Yolu, Görsel-1’de görüleceği gibi, Çin’in Orta Asya üzerinden 

Ortadoğu’yla; Hint Okyanusu aracılığıyla Güneydoğu Asya ve Güney 

Asya’yla; Güney Çin Denizi bağlantısı ile Güney Pasifik Okyanusu’yla ve 

Orta Asya ile Rusya üzerinden Avrupa ile olan bağlantısını güçlendirmeyi 

içermektedir. 

 

 



263 

Görsel-1: Kuşak-Yol Girişimi  

(Kaynak, Yasin Demirci, Anadolu Ajansı, 11.05.2017) 

 

Öngörülen güzergâhlar çerçevesinde, Kuşak-Yol Girişimi, 65’ten fazla 

ülkeyi, dünya nüfusunun %60’tan fazlasını ve dünya servetinin %33’ten 

fazlasına tekabül eden bir Gayri Safi Yurt İçi Hasılayı kapsayan karşılıklı 

bağlantılara ve ortaklıklara vurgu yapan bir projedir (Rabeya&Hossain 2019: 

14). Kuşak-Yol Girişimi, Görsel-1’de gösterilen yolları dikkate alarak Görsel-

2’deki ekonomik koridorların oluşmasını öngörmektedir: 

(i) Yeni Avrasya Kara Köprüsü (New Eurasian Land Bridge) 

(ii) Çin-Moğolistan-Rusya (China-Mongolia-Russia) 

(iii) Çin-Orta Asya-Batı Asya (China-Central Asia-West Asia) 

(iv) Çin-Çinhindi Yarımadası (China-Indochina Peninsula) 

(v) Çin-Pakistan (China-Pakistan) 

(vi) Bangladeş-Çin-Hindistan-Myanmar (Bangladesh-China-India-Myanmar) 
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Görsel-2: Kuşak-Yol Girişimi Kapsamındaki Ekonomik Koridorlar 
 (Kaynak, Hong Kong Trade Development Council Research 2016) 

 

Temel yapısı bu şekilde olan Kuşak-Yol Girişimi’nin hedefleri Mart 

2015’te yayınlanan, “İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın ve 21. Yüzyıl Deniz 

İpek Yolu’nun Ortak İnşası’na İlişkin Vizyon ve Eylemler (Vision and Actions 

on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk 

Road)”‡ başlıklı belgede ifade edilmiştir. Girişimin hedefleri şunlardır: 

Politika Koordinasyonu: Bu hedef büyük ölçekli altyapı geliştirme 

projelerinin plânlanması ve desteklenmesi için politikaların uyumlu hale 

getirilmesini içermektedir. Bu nedenle, hedef, Kuşak-Yol Girişimi’nin 

önündeki sorunları çözmek ve katılımcı ülkeler arasındaki iletişimi etkili 

kılmak için hükümetler arası istişarelerin önemine değinmekte ve iletişim 

mekanizmalarının oluşturulmasına atıfta bulunmaktadır. Hükümetler arası 

katılımın gerçekleştirerek taraflar arasındaki karşılıklı siyasi güvenin 

güçlendirilmesi ve ortak çıkarların genişletilmesi tavsiye edilmektedir (Vision 

and Actions 2015). 

                                                           
‡  Bundan sonra kısaca Vizyon ve Eylemler (Vision and Actions) olarak anılacaktır. 
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Altyapı Bağlantısı: Bu hedef girişimin uygulanması için Asya’daki tüm 

bölgeler ile Asya’yı, Avrupa’yı ve Afrika’yı birbirine bağlayacak bir sınır 

ötesi altyapı bağlantısı oluşturmanın gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Bu 

çerçevede, karayolu bağlantısına özel önem veren Kuşak-Yol Girişimi, 

karayolu güvenliğinin sağlanması ve trafik yönetimine ilişkin tesislerin 

geliştirilmesi çağrısında bulunmaktadır. Limanlararası işbirliğinin artırılması, 

gümrük bağlantılarının güçlendirilmesi ve sınır ötesi optik kablolar ile iletişim 

ağlarının geliştirilerek bir ‘Bilgi İpek Yolu’ tesis edilmesi hedeflenmektedir

(Vision and Actions 2015). 

Engelsiz Ticaret: Bu hedef sınır ötesi ticari faaliyetlerde taraflar 

arasındaki işlemlerin en aza indirilmesini, karşılıklı güvene dayalı bir ticaret 

ortamının oluşturulmasını ve sınır limanlarında ortak bir yöntemin tesis 

edilmesini içermektedir. Ayrıca, tarife dışı engellerin azaltılmasının ve e-
ticaret ile diğer güncel tekniklerin kullanılmasının ülkeler arasındaki ticaret ve 

yatırım faaliyetlerini kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Ülkeler arasındaki 

ticaretin önündeki bariyerlerin kaldırılmasıyla Çinli firmaların katılımcı 

ülkelerdeki projelere katılması ve yatırımlarda bulunması hedeflenmiştir.

Ancak, tek-taraflılık algısına yol açmamak için Çinli firmaların, aynı zamanda 

yerel istihdamı artıracakları ve Çinli işletmelerin yatırımlarda bulunurken, 

çevrenin korunmasını destekleyeceği ifade edilmiştir (Vision and Actions 

2015). 

Finansal Entegrasyon: Bu hedef mali iş birliğinin güçlendirilmesi 

yoluyla bir para birimi istikrar sisteminin oluşturulmasını ve katılımcı ülkeler 

arasında ikili para takaslarının kapsamı ile ölçeğinin genişletilmesini 

içermektedir. Girişimi hızlandırmak için Asya Altyapı Yatırım Bankası

(Asian Infrastructure Investment Bank) ile Yeni Kalkınma Bankası (New 

Development Bank) gibi finansal kurumların kurulması, İpek Yolu Fonu’nun 

tesis edilerek kullanıma uygun hale getirilmesi ve Çin-Güneydoğu Asya 

Uluslar Birliği (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) ile Çin-

Şanghay İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organisation) arasındaki 

bankalararası işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunulmaktadır (Vision 

and Actions 2015). 

Kültürel Değişim: Girişimin uygulamaya aktarılmasında toplumların 

desteğinin önemli olduğu noktasından hareketle, bu hedef katılımcı ülkeler 

arasında dostane işbirliği ruhunun geliştirilmesini öngörmektedir. Bu 

çerçevede,  öğrenci ve  akademisyen değişimi, film festivalleri, kitap fuarları, 
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radyo ile televizyon programları gibi kültürel faaliyetlerin birlikte 

düzenlenmesi ve turizm alanında işbirliğiyle, turist vize sürecinin 

kolaylaştırılması gibi halklar arasında birebir bağlantıların kurulmasını 

sağlayacak eylemlere yer verilmektedir. Ayrıca, bu hedef çerçevesinde 

partiler, örgütler ve liderler gibi siyasi aktörler arasındaki iletişimin 

güçlendirilerek, girişime yönelik desteğin artırılması hedeflenmektedir 

(Vision and Actions 2015). 

Bu hedefler çerçevesinde Kuşak-Yol Girişimi’nin, katılımcı ülkeleri 

ticaret ve iş ağları aracılığıyla birbirine bağlayarak uluslararası ekonomik 

ilişkilerin dinamizm kazanmasına yönelik bir vizyon olduğu söylenebilir. 

Girişim, ekonomik ürünlerin dolaşımını hızlandırmayı, finansal işlemlerin 

kolaylaşmasını ve ticari işlem maliyetlerini düşürmeyi amaçlamakta ve bunun 

için farklı kıtalardaki ülkeleri birbirine bağlayan birden fazla köprü 

öngörmektedir. Çin yönetimi “görüş alışverişi, ortak gelişim ve paylaşılan 

faydalar” ilkelerini vurgulamasıyla (Vision and Actions 2015), uluslararası 

ilişkilerde mütekabiliyet/karşılıklılık esasında dayalı bir bakış açısı ortaya 

koyduğunu iddia etmektedir. Nitekim Çin, girişimin uygulanmasında Asya 

Altyapı Yatırım Bankası gibi Çin’e önemli bir öncelik vermeyen ve diğer 

ülkelerin katılımını içeren kurumları tesis ederek çok taraflılığı ön plâna 

çıkarmıştır.  

Kuşak-Yol Girişimi’nde Malezya’nın yeri üç açıdan incelenebilir: (i) 

Malezya’nın jeopolitik konumu; (ii) Malaka Boğazı’nın stratejik önemi ve 

(iii) kapasite fazlası ürünler için pazar niteliği taşıması. 

İlk nokta açısından bakıldığında, Malezya, dünyanın en büyük ekonomik 

alanlarından birisi olması beklenen ASEAN’daki merkezi konumu ve 

Avrasya kara kütlesiyle olan bağlantısı nedeniyle önemli katılımcı ülkelerden 

birisidir. Çin, Malezya’yı Pekin’den Hong Kong, Kuala Lumpur, Singapur ve 

Cakarta’ya bağlayan Güneydoğu Asya ticaret yolu için stratejik bir üs olarak 

görmektedir (Schneider 27.08.2018). Malezya, Güneydoğu Asya’nın en 

büyük ihracatçılarından birisidir ve bölgede Singapur ile yarı iletken tedarik 

zincirine hâkim konumdadır (Grassi 2020: 4). Bu nedenle, çip endüstrisinde 

sorunlarla karşılaşan ve Güneydoğu Asya bölgesel ticaretinde önemli bir rol 

oynamak isteyen Çin yönetimi Malezya’yı jeo-politik ve jeo-ekonomik açıdan 

kilit bir aktör olarak görmektedir. Kuşak-Yol Girişimi’nde, Malezya, 

Kunming-Singapur demiryolunu içeren İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın alt 

hattındadır ve ekonomi kuşağı kapsamında çeşitli ekonomik koridorların ve 
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yeni sanayi bölgelerinin kurulması hedeflenmektedir. Bu ekonomik 

koridorların ve sanayi projelerinin, Çin ile Malezya arasındaki ekonomik 

bağları güçlendireceği öngörülmektedir. 

İkinci unsur açısından incelendiğinde, Malezya, 21. Yüzyıl Deniz İpek 

Yolu’nda bir köprü görevi görmektedir. Özellikle, Malaka Boğazı, dünyanın 

en önemli deniz ticaret yollarından ve en yoğun seyahat edilen su yollarından 

birisidir. Örneğin, 2014’te Panama Kanalı’ndan 14.000 gemi geçerken, 

Malaka Boğazı’ndan 79.000’in üzerinde gemi geçmiştir (Ship & Bunker 

22.05.2015). Malaka Boğazı, Resim-3’te gösterildiği gibi, Çin’in Ortadoğu ile 

olan bağlantısının sağlanmasında kilit konumdadır. Çin’in ihtiyaç duyduğu 

petrolün yaklaşık %50’si Ortadoğu’dan ithal edilmekte ve bu ithalatın %82’si 

Malaka Boğazı aracılığıyla gerçekleşmektedir (Bender & Rosen 14.05.2015).  

 

 

Görsel-3: Ortadoğu Enerji Kaynakları’nın Çin’e Uluşmasında Takip Edilen Deniz 

Güzergâhı 

(Kaynak, Mudunuri, 07.07.2020) 
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Malaka Boğazı, eski Çin Devlet Başkanı Hu Jintao’nun ‘Malaka 

İkilemi (Malacca Dilemma)’ olarak adlandırdığı ve Çin’in temel dış politika 

endişelerinden biri haline gelen bir konudur. Malaka İkilemi, Çin’in enerji 

tedariki açısından kendisi için hayati bir öneme haiz Malaka Boğazı’na 

ulaşımının sona erdiği ya da kısıtlandığı ve aynı zaman dilimi içerisinde enerji 

ihtiyacını sağlamak için boğazı kullanmanın dışında başka bir alternatifinin 

olmadığı bir durumu ifade etmektedir (Koçakoğlu 2020: 199). Malaka Boğazı 

çevresindeki ulaşımda, Singapur etkin bir aktördür ve Singapur’un dış 

politikası genellikle ABD ile uyumludur. Dolayısıyla, Çin ile ABD arasındaki 

politik ya da askeri bir uyuşmazlıkta Singapur’un, ABD’nin etkisinde kalarak 

boğazdaki ulaşımı engellemesi söz konusu olabilir. Bu nedenle, Çin, Kuşak-Yol 

Girişimi çerçevesinde, Malezya’nın Batı ve Doğu kıyılarındaki birden fazla 

limana erişimi sağlamayı, bu limanları birbirine bağlaması plânlanan Doğu 

Sahil Demiryolu Bağlantısı projesini uygulamaya aktarmayı ve böylece 

gerekli durumlarda Malaka Boğazı’nı ve Singapur’u tamamen atlayarak 

ticaretin sorunsuz gerçekleşmesini hedeflemektedir (Shepard 31.01.2020). Bu 

noktalardan hareketle, Çin’in Kuşak-Yol Girişimi çerçevesinde Malezya ile 

ilişkileri güçlendirmek istemesinde iki etkenin önemli bir rol oynadığı 

söylenebilir: (i) Malaka Boğazı aracılığıyla yoğun bir ticaret yapması; (ii) Çin ile 

diğer ülkeler arasındaki yoğun ticarete aracılık eden ve enerji nakli açısından 

son derece önemli olan Malaka Boğazı’na erişilebilirliğin güvence altına 

alınması. 

Üçüncü boyut değerlendirildiğinde, Çin, Malezya ile stratejik ortaklık 

seviyesinde olan ilişkilerini Kuşak-Yol Girişimi kapsamında güçlendirerek 

demir-çelik, cam, çimento, alüminyum, güneş paneli ve elektrik üretim 

ekipmanı gibi bazı alanlardaki ihtiyaç fazlası özel sektör üretimini Malezya’ya 

satarak eritmeyi hedeflemiştir. ABD’nin sabık Başkan Donald Trump ile 

ABD’nin ekonomik korumacılık temasını gündeme getirdiği bir süreçte Çin, 

ASEAN’da Endonezya ve Tayland’dan sonra en büyük üçüncü ekonomi olan 

Malezya’yı orta ölçekli alternatif bir pazar olarak konumlandırmıştır. Çin, 

Malezya’ya ticari ürünlerin satılmasının sadece, kendi çıkarına olmadığını, 

aynı zamanda Malezya’daki firmaların bu ürünleri almasıyla yerel altyapı 

maliyetlerini düşüreceklerini savunmuştur (Yuen 2017: 8). Dolayısıyla, Çin, 

Malezya ile ortak çıkar vurgusu çerçevesinde endüstriyel iş birliği geliştirmek 

istemiştir. 
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3.   KUŞAK-YOL GİRİŞİMİ’NDE MALEZYA: NAJIB TUN

RAZAK (2013-2018) VE DR. MAHATHIR MUHAMMED 

(2018-2020) DÖNEMLERİ 

3.1. NAJIB TUN RAZAK DÖNEMİ 

2009’da Başbakan olduktan sonra Najib, Malezya’nın Çin’in artan 

ekonomik gücünden kazançlı çıkmasını öncelik haline getirdi. Najib liderliği, 

2013’te Pekin yönetimi tarafından başlatılan Kuşak-Yol Girişimi’ni, 

Malezya’da altyapıyı geliştirecek ve ekonomik gelişmeye dolaylı yoldan katkı 

sağlayacak bir gelişme olarak değerlendirdi. Najib’in, Kuşak-Yol Girişimi’ne 

yönelik güçlü desteği Çin’in erken dönemde girişim çerçevesinde Malezya’da 

kayda değer projeler ve yatırımlar yapmasına yol açtı. Bu kısım, Najib 

liderliğindeki Malezya’nın Kuşak-Yol Girişimi’ne yönelik bakış açısını, bu 

bakış açısını şekillendiren temel motivasyonları, projelerin içeriğini ve 

yatırımları analiz etmektedir. 

3.1.1.  NAJIB DÖNEMİ’NDE MALEZYA’NIN KUŞAK-YOL 

GİRİŞİMİNE YAKLAŞIMI 

2009-2018 arasında Malezya’nın altıncı Başbakanı olarak görev yapan 

Najib Tun Razak, Kuşak-Yol Girişimi’nin en büyük destekçilerinden 

birisiydi. Najib döneminde, 2017’de Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı 

tarafından kurulan Kuşak-Yol Girişimi Ulusal Sekreterliği (Belt and Road 

Initiative National Secretariat-BRINS) Malezya’nın Kuşak-Yol Girişimi ile 

bağlantılı gelişmeleri değerlendirmek ve uygulamaya aktarmak konusundaki 

güçlü kararlılığını göstermekteydi. Najib, 2017’de Pekin’deki Kuşak-Yol 

Girişimi zirvesinde yaptığı konuşmada Malezya’nın Kuşak-Yol Girişimi’ni

desteklemesinin sebeplerini şu şekilde sıraladı (Najib 12.05.2017). 

İlk olarak, Najib’e göre, Kuşak-Yol Girişimi fikir aşamasından sonuçlar 

elde edilmesine kadar olan her aşamada karşılıklı tartışmaya, karşılıklı inşa 

etmeye ve karşılıklı paylaşıma önem vermekteydi. Najib’in bu izleniminin 

nedeni girişimi uygulanmasına yönelik eylem plânında “karşılıklı” 

kelimesinin üzerinde ısrarla durulmasıydı. Bir diğer neden, Çin’in 2009’dan 

itibaren küresel sistemde ekonomik yükselişi ve Malezya’nın Çin’in 

ekonomik genişlemesinden sürekli kazançlar elde etmesiydi (Chuin 2019: 

182). Çin yükseldikçe Malezya’nın ekonomik kazançlar elde etmesi Najib’de, 

Kuşak-Yol Girişimi çerçevesinde Çin ve Malezya arasındaki karşılıklı kazanç 

durumunun devam edeceği düşüncesinin oluşmasına yol açtı. 
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İkinci husus, Najib girişimin Çin-Laos, Cakarta-Bandung, Nakhon-

Ratchasima-Bangkok ve Malezya’daki Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı’nda 

görüldüğü gibi ülkeler arasında kazan-kazan mantığına dayalı bir iş birliği 

perspektifi sunduğunu savundu. Malezya’yı o dönem itibarıyla, tamamen 

gelişmiş bir ülke konumuna yükseltmeye yönelik temel hedefleri içeren 

Vizyon 2020 plânı Malezya’nın endüstriyel bağlantılarının güçlendirilmesini 

içermekte ve sanayileşme için yabancı yatırım akışını teşvik etmekteydi. 

Najib yönetiminde hazırlanan Vizyon 2020 plânını uygulamaya yönelik 11. 

Malezya Plânı (2016-2020) ulaşım, iletişim, elektrik ve temiz su sağlanmasını 

kapsayan altyapının geliştirilmesine öncelik verdi ve bu çerçevede inşaat 

sektörü öncelikli alanlardan birisi olarak ortaya çıktı (Percetakan Nasional 

Malaysia Berhad 2015). Malezya’nın, Vizyon 2020’de yabancı yatırım 

akışına vurgu yapması ve 11. plânda altyapı ve inşaat sektörüne önem vermesi 

komşu ülkelere yatırımlarda bulunmak isteyen ve altyapı ile inşaat alanında 

faaliyetlerini artırmayı hedefleyen Çin’i kilit bir aktör haline getirdi. 

Üçüncü dinamik, Najib girişimin öngördüğü projeler çerçevesinde 

katılımcı ülkelerin halklarına daha fazla ticaret için fırsatlar, yeni iş imkânları 

ve iyileştirilmiş yaşam koşulları getireceğini düşünmekteydi. Najib, Kuşak-

Yol Girişimi’ndeki Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı gibi projelerin 

Malezya’nın geri kalmış doğu bölgelerindeki yerleşim yerlerini ülkenin Batı 

kıyısındaki bölgelere bağlayan bir alternatif ulaşım yolu tesis edeceğini ve bu 

bağlantının Malezyalılar için çeşitli olanaklar yaratacağını savundu (Shahar 

14.06.2017).  

Son olarak, Najib, girişimin katılımcı ülkelerin ulusal egemenliklerinde 

herhangi bir aşınmaya yol açmayacağını iddia etti. Najib’in bu düşüncesinde 

Kuşak-Yol Girişimi’nin Çin’in uluslararası ilişkilerinde önemli bir rol 

oynayan, “Barış İçinde Bir Arada Yaşamanın Beş İlkesi” yani egemenlik ve 

toprak bütünlüğüne saygı, birbirine saldırmama, birbirinin içişlerine 

karışmama, eşitlik ve karşılıklı yarar ve barış içinde bir arada yaşama” 

anlayışının üzerine inşa edilmesinin etkili olduğu söylenebilir. Dolayısıyla, 

başta Najib olmak üzere, Malezyalı karar alıcılarda girişimin devletlerin 

ulusal egemenliklerine saygı duyacağı beklentisi oluştu. 

Najib’in, Kuşak-Yol Girişimi’ne yönelik olumlu bakış açısı ve güçlü 

desteği Malezya’daki politik ve ekonomik durumunun bir yansıması olarak 

ortaya çıktı. 2013 genel seçimlerinde oy oranında bir düşüş yaşayan Najib 

liderliğindeki Ulusal Cephe (Barisan Nasional-BN) koalisyonu, büyük bir 



271 

politik baskı altındaydı. Bu nedenle, Najib hem politik güvenilirliğini 

güçlendirmek hem de BN koalisyonunun siyasi meşruiyetini devam ettirmek 

için doğrudan Malezya halkına olumlu yansımaları olacak Kuşak-Yol 

Girişimi gibi ekonomik faaliyetlere öncelik verdi (Chin 2020: 5). Najib’e göre, 

Malezya’ya yabancı yatırım geldikçe ve halkın ekonomik durumu iyileştikçe 

mevcut yönetime yönelik destek artacak ve bu durum kendisinin konumunun 

güçlenmesi anlamına gelecekti. 

2014-2015 arası dönemde, Malezya ekonomisi ham petrol fiyatlarındaki 

düşüşten ve 2015’te ortaya çıkan 1MDB skandalından olumsuz yönde 

etkilendi. Özellikle, 1MDB skandalı Najib’in konumuna ve Malezya 

ekonomisinin prestijine ciddi zararlar verdi. Bu gelişmelerin kendi iktidarına 

yönelik olumsuz yansımalarını önlemek isteyen Najib, ülke ekonomisi için bir 

alternatif arayışı içerisindeydi. Kasım 2015’te Çin Başbakanı Li Keqiang’ın 

Kuala Lumpur’a yaptığı resmi ziyaret sırasında Malezya’dan devlet tahvili satın 

alınacağını açıkladı. Aynı etkinlikte, Çin İnşaat Bankası’nın yaklaşık 667 milyon 

Malezya ringgiti değerindeki Deniz İpek Yolu tahvilinin ilk olarak Malezya 

borsasında listeleneceğini duyurması, Malezya’nın finansal piyasalarının 

istikrara kavuşmasında Çin’in birtakım yardımlarda bulunacağı algısına yol açtı.

Bu olumlu algı nedeniyle Malezya ringgiti de değer kazandı (Rabeya & Hossain 

2019: 19). Pekin yönetiminin bu davranışı nedeniyle, Najib, ülke 

ekonomisinin tekrar güçlenmesinde Kuşak-Yol Girişimi’nin işlevsel bir rol 

oynayacağını düşündü ve Çin’in Malezya’daki ticari faaliyetlerini 

güçlendireceği değerlendirmesinde bulundu. 

3.1.2. PROJELER VE YATIRIMLAR 

2013’ten itibaren Çin yönetimi uluslararası alandaki projelerin ve 

yatırımların büyük bir kısmını Kuşak-Yol Girişimi’nin bir parçası olarak 

sunduğundan hangi faaliyetlerin girişim kapsamına girdiğini tam anlamıyla 

belirlemek zordur (Grassi 2020: 3). Bu nedenle bu kısımda yüksek profilli 

projeler ve yatırımlar analiz edilmektedir. 

Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı (East Coast Rail Link-ECRL) 

Görsel-4’te gösterildiği gibi, Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı, Malezya-

Tayland sınırından sahil boyunca uzanan ve Malezya yarım adasının doğu 

kısmı, batıdaki Port Klang limanı ve Malaka Boğazı’nı birbirine bağlayan 640 

km’lik  yüksek hızlı demiryolu güzergâhıdır. Bu niteliğiyle, Doğu Sahil 
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Demiryolu Bağlantısı, ticari ürünlerin Malay Yarımadası’nın ucundan 

geçmek zorunda kalmadan Malaka Boğazı’ndan Güney Çin Denizi’ne 

ulaşmasını sağlayacak bir bağlantıyı öngörmektedir. 

Görsel-4: Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı İçin Önerilen Güzergâh (Kaynak, 

Grassi, 2020) 

Ekonomiyle ilgili eleştirilere maruz kaldığı bir dönemde Najib, 

demiryolu bağlantısını ülkenin geri kalmış doğu kıyılarının (Pahang, 

Terengganu ve Kelentan) batı (öncelikle Selangor ve Kuala Lumpur) ile 

bağlantısının sağlanması yoluyla gelişmesini sağlayacak “oyun değiştirici” bir 

girişim olarak gördü. Najib’e göre, proje tamamlandığında Pahang, 

Terengganu ve Kelantan ekonomisi yıllık %1,5’lik ek bir büyüme 

gerçekleştirecekti (New Straits Times 09.11.2016; Jalil 17.06.2017). Najib 

liderliğindeki Malezya, demiryolu bağlantısı ile ülkenin altyapısını 

iyileştirmeyi, ulaşım sürelerini ve maliyetlerini azaltmayı, ulaşım sektörünü 

güçlendirmeyi, kırsal alanlar arasındaki bağlantıları geliştirmeyi ve 

Malezya’nın batı kıyısında bulunan Kuantan Limanı’nı Klang Limanı’na 
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bağlayarak kargo akışını teşvik etmeyi amaçladı (Blanchard 2019: 106-107). 

Bu niteliğiyle, dönemin Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai 

Demiryolu bağlantısını, “toplu taşıma ve kargo taşımacılığında yeni bir sayfa 

açacak” bir girişim olarak değerlendirdi (Sean & Silva 09.08.2017).  

Çin açısından bakıldığında, Pekin yönetimi Doğu Sahil Demiryolu 

Bağlantısı’nı Malaka Boğazı ile ilgili ikilemlerini azaltacak bir girişim olarak 

değerlendirdi. Çin yönetimi demiryolu bağlantısının uygulamaya 

aktarılmasıyla Malaka Boğazı ve Singapur’un dâhil olmadığı bir ulaşım yolu 

tesis etmek istemekteydi. Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı’nın Singapur 

aracılığıyla gerçekleşen mevcut nakil yoluna kıyasla ton başına daha pahalıya 

geleceği ancak, seyahat süresi açısından daha kısa olacağı tahmin 

edilmekteydi (Lim 2018: 87). 

Najib’in, Kasım 2016’da Pekin’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Doğu 

Sahil Demiryolu Bağlantısı’nın finansmanı için bir sözleşme imzalandı. Bu 

sözleşmeye göre, Çin İhracat-İthalât Bankası (China Export-Import Bank, 

China Ex-Im Bank) proje maliyetinin %85’ini kapsayan bir kredi sağlayacak, 

faiz oranı %3,25 olacak ve 20 yıllık bir geri ödeme süresi olacaktı (Blanchard 

2019: 107). Malezya Maliye Bakanlığı’na göre, faiz oranı görece düşük 

olduğu ve 20 yıllık geri ödeme süresi nispeten makul olduğu için proje uzun 

vadede Malezya’ya ekonomik bir zorluk çıkarmayacak nitelikteydi (Lim 

2018: 87). Projenin yaklaşık değerinin 66 milyar Malezya ringgiti olduğu 

tahmin edilmektedir ve öngörülen inşaat süresi 7 yıldır (Khin, Chiun, Seong 

2019: 359-360). Bu özelliklerle, Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı, Malezya 

ile Çin arasındaki en büyük alt yapı yatırım anlaşması niteliğini taşımaktaydı. 

Ocak 2018’te China Daily gazetesi demiryolu bağlantısının Malezya’da inşası 

plânlanan Çin mega projeleri arasında en ileri aşamadaki projelerden birisi 

olduğunu ve uygulama için iş ile malzeme sözleşmelerinin beklenildiğini 

aktardı (China Daily 01.01.2018). 

Diğer yandan, proje gündemdeyken Doğu Sahil Demiryolu 

Bağlantısı’nın Najib hükümeti tarafından herhangi bir kamu ihalesi 

yapılmaksızın Çinli yatırımcılara verilmesi ve fizibilite çalışmasının halka 

sunulmaması eleştirel bir husus olarak tekrarlandı (Grassi 2020: 8). Doğu 

Sahil Demiryolu Bağlantısı’nı uygulamaya aktarmak için malzemelerin Çin 

tarafından sağlanacak olması ve Çinlilere iş gücünde öncelik verilmesi, 

Malezya’nın ulusal kalkınması için yerel kaynaklara öncelik verilmesini 

isteyen muhalif siyasetçiler tarafından eleştirildi (Free Malaysia Today 
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14.05.2017). Bir diğer husus, Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı’nın 

maliyetinin çok yüksek olduğu ve bu maliyetin projenin sürdürülebilirliğini 

azaltacağı yönündeki eleştirilerdi (Lim, 2018: 90). Ayrıca, 1MDB skandalına 

ilişkin iddialar gündemdeyken, Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı projesi 

çerçevesinde Najib’e çeşitli ödemeler yapıldığı söylemleri etrafında proje 

1MDB skandalıyla ilişkilendirildi (South China Morning Post 12.06.2018). 

Dolayısıyla, bu hususlar projeye yönelik olumsuz bir algının ortaya çıkmasına 

ve projenin ilerlemesinin yavaşlamasına neden oldu. 

Çin-Malezya Kuantan Endüstri Parkı (China-Malaysia Kuantan 

Industrial Park-CMKIP) ve Kuantan Limanı (Kuantan Port) 

Çin’in Guangxi kentindeki Çin-Malezya Qinzhou Endüstri Parkı’nın 

kardeş parkı olan Çin-Malezya Kuantan Endüstri Parkı Najib’in önerisiyle

resmi olarak Şubat 2013’te Pahang Eyaleti’nde başlatılmış olup, Malezyalı ve 

Çinli firmaların ortak girişimidir. Bu girişim, “iki ülke, ikiz parklar” modeli 

çerçevesinde endüstriyel iş birliğini teşvik etmeyi hedeflemektedir. Çin-

Malezya Kuantan Endüstri Parkı, paslanmaz çelik ürünleri, elektrik ve 

elektronik, bilgi iletişim teknolojisi ve yenilebilir enerji alanlarında üst düzey 

üretim tesislerinin oluşturulmasını içermektedir (Yuen 2017: 11). Najib 

yönetiminin Kuantan Endüstri Parkı’nın geliştirilmesi yoluyla petrokimya, 

otomotiv ve helâl endüstri gibi alanlarda ticaret olanaklarını ve lojistik 

kapasiteyi artırmayı amaçladığı söylenebilir. Ayrıca, Çin-Malezya Kuantan 

Endüstri Parkı’nın elverişli bir konumda olması, geliştirilmiş gümrükleme 

prosedürleri ile ticaret hizmetleri sağlaması ve vergi indirimleri getirmesi 

nedeniyle dış yabancı yatırımların artmasında etkili olması arzu edilmektedir 

(Blanchard 2019: 105-106). 

Malezya’nın doğu kıyısındaki tek liman olan Kuantan Limanı, Güney 

Çin Denizi’ne kıyısı olması ve Çin ile Vietnam’a en yakın liman olması 

nedeniyle büyük bir stratejik öneme haizdir. Kuantan Limanı ayrıca Güney 

Çin Denizi’ndeki Şanghay, Shenzhen ve Hong Kong ile ticaret yapmayı 

kolaylaştıran nakliye yollarına da yakındır. Kuantan Limanı’nın stratejik 

konumu Çin’in girişim çerçevesinde limana özel bir önem vermesini 

beraberinde getirdi. Mayıs 2016’da Malezya hükümeti, Çin’in limanın özel 

ekonomik bölge olması talebini kabul etti. Ayrıca, limanın genişletilmesi ve 

200.000 tonluk gemiler için derin deniz terminali inşa edilmesine yönelik iki 

milyar doların harcanması her iki tarafın anlaştığı hususlardı. Limanın ölçek 

ve işlevsellik açısından  genişletilmesi  işlemi Malezyalı bir holding ve Çinli 
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bir firma olan Guangxi Beibu Gulf Uluslararası Liman Grubu tarafından 

gerçekleştirilecekti (Grassi 2020: 11-12). Bu niteliklerle, Kuantan Limanı, 

teknoloji transferini, kapasite geliştirmeyi ve insan gücünün eğitimini teşvik 

etmeye yönelik Çin ve Malezya arasında bir liman iş birliği projesiydi.  

Kuantan Limanı’nın genişletilme işleminin başarıyla gerçekleşmesi 

halinde, Malezya, Güneydoğu Asya’nın en büyük lojistik merkezlerinden 

birisi haline gelecek ve dünyanın en önemli konteyner limanlarından biri olan 

Singapur ile rekabet edebilecek bir aktör niteliği kazanacaktır. Ticaret 

konteynerlarının Klang Limanı’nda boşaltılması, Doğu Sahil Demiryolu 

Bağlantısı’yla Kuantan’a taşınması ve oradan Çin ile Vietnam’a gönderilmesi 

Kuantan Limanı’nı ASEAN-Çin ticaretinde önemli alternatif ulaşım 

ağlarından birisi haline getirecektir. 

Diğer yandan, Çin-Malezya Kuantan Endüstri Parkı, kötü arazi koşulları, 

kilit yatırımcıların geri çekilmesi ve merkezi hükümet ile Pahang Eyalet 

yönetimi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle uygulamada çeşitli sorunlarla 

karşılaştı (Pau 12.12.2014). Bu sorunlara rağmen, proje çerçevesinde, 2016’da 

toplam 1,9 milyar dolar (5,6 milyar Malezya ringgiti değerinde) yatırımın 

gerçekleşmesi projenin taşıdığı potansiyeli göstermesi bakımından önemliydi 

(Rafee 24.01.2017).   

Bandar Malaysia 

Başkent Kuala Lumpur’un merkezine yakın 500 dönüm büyüklüğünde, 

birinci sınıf arazi üzerinde karma kullanımlı bir ulaşım odaklı geliştirme 

merkezi projesi olan Bandar Malezya 34 milyar dolarlık bir yatırım hacmine 

sahiptir (Blanchard 2019: 144). Finans merkezi, kapalı tema parkları, çok 

sayıda alışveriş merkezi, konut binaları ve demiryolu merkezi ile en büyük 

yeraltı şehirlerinden birisi olması hedeflenmektedir. Aralık 2015’ten önce 

projenin tamamı, Malezya Kamu Kalkınma Fonu’na aitti ancak, 2015’ten 

sonra projenin hisselerinin %60’ını Malezya-Çin konsorsiyumu IWH-CREC 

ve geri kalan hisseleri Çin Demiryolu Mühendisliği Grubu (China Railway 

Engineering Crop-CREC) satın aldı. 

Diğer yandan, 2017’de Najib yönetiminin projeyi sonlandırması, süreç 

içerisinde önemli bir gelişmedir. Najib hükümetinin bu eyleminin nedeni tam 

anlamıyla bilinmezken, bazı uzmanlar (bkz. Ngeow 2019: 164-191) projenin 

sonlandırılmasını Çin hükümetinin sermaye kontrolü yapmak istemesine ve 

Malezya’nın Çin yönetiminin Kuala Lumpur ile Singapur arasındaki hızlı tren 
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hattının ihale yapılmaksızın işletmeye alınması talebini kabul etmemesine 

bağlamıştır. 

Boru Hattı Projeleri 

Boru Hattı Projeleri iki hattan oluşmaktadır: Çok Ürünlü Boru Hattı 

(Multi-Product Pipeline-MPP) Malaka/Port Dickson’ı Jitra’ya bağlamakta ve 

600 km uzunluğundadır. Trans-Sabah Gaz Boru Hattı (Trans-Sabah Gas 

Pipeline-TSGP), Kedah Eyaleti ile Kimanis Gaz Terminali’nden Borneo 

Adası’ndaki Sabah Eyaleti’ndeki Sandakan ile Tawau’ya kadar uzanmakta ve 

662 km uzunluğundadır. Çok Ürünlü Boru Hattı’nın toplam değeri 5,35 

milyar Malezya ringgiti ve Trans-Sabah Gaz Boru Hattı’nın değeri 4 milyar 

Malezya ringgitidir (Grassi 2020: 10). Her iki projenin de yürütücüsü Çin 

Petrol Düzenleme Kurumu’dur ve Kasım 2016’da sözleşmeler imzalanmış 

olup Nisan 2017’de projeler için çalışmalar başlamıştır (Chin 2020: 5). 

Malaka Geçidi (Malacca Gateway) 

Çin ve Malezya hükümetleri tarafından 2016’da başlatılan Malaka Geçidi 

projesi, Malaka Boğazı üzerinde bir yolcu gemisi terminali ve bir deniz limanı 

inşaatını içermektedir (Grassi, 2020: 11). Projenin orta ölçekli bir yerel inşaat 

şirketi olan Malezya KAJ Geliştirme Şirketi (Malaysia KAJ Development Sdn 

Bhd) ve Çinli firmalar tarafından geliştirilmesi öngörülmektedir. Proje 

çerçevesinde, 546 hektarlık bir alanda dört yapay adanın inşa edilmesi ve 

alışveriş merkezlerine, turistik tatil köylerine, lüks apartmanlar ile tema 

parklarına ev sahipliği yapan yeni bir kentsel alanın geliştirilmesi

hedeflenmektedir (Shepard 31.01.2020). Dört yapay adadan ilkinin turizm, 

eğlence ile emlak geliştirme için kullanılması, ikinci adada bir serbest ticaret 

ekonomi bölgesi oluşturulması, üçüncü adanın liman için tesis edilmesi ve 

dördüncü adanın konteyner terminali olarak denizcilik endüstrisi için 

tasarlanması öngörülmektedir (Embong, Evers, Ramli 2017: 9). Dördüncü 

adanın Malaka-Guandong Endüstri Parkı’ndan ürünler sevk etmek için 

Malaka Geçidi’ni kullanacağını söyleyen Malezya’nın Malaka ve Çin’in 

Guandong Eyaletleri tarafından ortaklaşa geliştirilmesi amaçlanmaktadır

(Grassi 2020: 11). Bu niteliklerle, Malaka Geçidi’nin iki ülke arasındaki 

ticaret, lojistik ve deniz taşımacılığını güçlendirmeyi amaçlayan Malezya ve 

Çin’deki limanlar arasındaki yoğun iş birliğinin bir parçası olarak ortaya 

çıktığını söylenebilir. Ayrıca, Malaka Geçidi’nin Malaka’nın ve Malezya’nın 

güneybatı  kısmının  çehresini  tamamen  değiştirmesi  böylece, bölgenin 
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geleneksel kültür ve geleneklerin bir merkezinden modern ve gelişen 

bir ekonomik  güç  merkezi haline dönüşmesi beklenmektedir (Shepard 

31.01.2020). 

Doğa Şehri (Forest City) 

Malay Yarımadası’nın güney bölgesinin dışındaki bir arazi üzerinde orta 

büyüklükte bir şehrin oluşturulmasını hedefleyen devasa büyüklükte bir 

emlak projesidir. Proje çerçevesinde taşeronluk yapan firmaların çoğu Çinli 

şirketlerdir. Ancak, projenin Malezya’nın Cohor Eyaleti yönetimiyle işbirliği

içerisinde yürütülmesi plânlanmaktadır. Doğa Şehri’nde inşa edilmesi ve 

700.000 insana ev sahipliği yapması plânlanan mülkler öncelikle, ana kara 

Çinlilere pazarlanmaktaydı ve fiyatlar, çoğu Malezyalı için alım gücünün 

dışındaydı. Bu niteliklerle, Doğa Şehri projesi, Çinliler tarafından Çinliler için 

inşa edilen ve Çinliler tarafından satın alınan ancak Çin topraklarında yer 

almayan bir emlâk projesidir (Chow-Bing 2019: 28). Diğer bir deyişle, Doğa 

Şehri projesi, Malezya topraklarında bir yabancı ulus yani ana kara Çinliler için 

yerleşim bölgesi oluşturulması demekti. 

Bu projelerin yanında, Kuşak-Yol Girişimi’nin yürürlüğe girmesinden 

sonra Çin’in Malezya’ya yaptığı yatırımlarda kayda değer artışlar 

görülmüştür. Tablo-1 Çin merkezli işletmelerin Malezya’daki büyük 

yatırımlarını göstermektedir. 

Tablo-1: Çin Merkezli İşletmelerin Malezya’daki Büyük Yatırımları 

Yatırımın İsmi 
Yatırım Yapan 

Devlet Merkezli 

İşletmenin Adı 

Projenin Özeti Projenin Durumu 

Gemas-Cohor Bahru 

Çift Hat Elektrikli 

Demiryolu İmar 
Projesi 

Çin Demiryolu İnşaat 

Şirketi, Çin 

Demiryolu 

Mühendisliği Şirketi 

ve Çin İletişim 
İnşaatı firmalarından 

oluşan bir 

konsorsiyum 

Ana hattın uzunluğu 

191,14 km’dir. 
Sözleşme tutarı 8,9 

milyar Malezya ringgiti 

ve inşaat süresi 48 aydır. 

Nisan 2018’de 

başlanmıştır. 

Singapur-Malezya 
Yüksek Hızlı Tren 

Projesi 

Çinli firmalar 

Değeri 17 milyar ABD 
doları ve Singapur’dan 

Kuala Lumpur’a olan 

sürenin 90 dakikaya 
indirilmesi 

amaçlanmaktadır. 

Aralık 2016’da 

sözleşmenin 
imzalanması ve Aralık 

2017’de tekliflerin 

gelmesi. 

Kuala Lumpur MRT 

Metro Hattı 2 
Çin İletişim İnşaatı 

Toplam uzunluk 56,8 

km, sözleşme tutarı 

Ağustos 2016’da 

tekliflerin verilmesi ve 
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1.007 milyar Malezya 
ringgiti ve inşaat süresi 

67 aydır. 

Ocak 2017’de projenin 
inşaatına başlanması. 

Sabah Pan-Borneo 

Otobanı 

Çinli işletmelerin 

katılımı 

Toplam uzunluk 2.239 

km olup, toplam yatırım 

27 milyar Malezya 
ringgitidir. 

2012-2015 yılları için 

457 milyon Malezya 

ringgiti tahsis 
edilmiştir. Projenin ilk 

etabının 2021 yılında 

tamamlanması 
beklenmektedir. 

İkinci Penang 
Köprüsü 

Çin Liman 
Mühendisliği Şirketi 

Güneydoğu Asya’nın en 

uzun deniz köprüsü. 

Toplam yatırım yaklaşık 
1,45 milyar ABD doları 

ve 22,5 km 

uzunluğundadır. 

2014 yılında trafiğe 
açıldı. 

Enerji Altyapısı 

CGN, Edra elektrik 
santralini satın aldı. 

Çin Genel Nükleer 
Güç Grubu, Çin 

Güney Elektrik 

Şebekesi 

2008’den beri 

Güneydoğu Asya’da 
enerji satın alma 

projelerine yönelik en 

büyük denizaşırı 

doğrudan yatırım. 

Kasım 2015’te başarılı 
bir satın alma 

gerçekleşti. 2016’da 

Malaka gaz santrali 
projesini tanıtmaya 

odaklanıldı. 2018’de 

Çin Güney Elektrik 

Şebekesi, Edra’nın 

%37 hissesini satın 

aldı. 

2-300MW kömür 

yakıtlı elektrik 
santrali projesi 

Şangay Elektrik 

Grubu 

Malezya’nın en büyük 
kömür yakıtlı elektrik 

santrali. İnşaat süresi 40 

ay. 

Kasım 2014’te 

başlamıştır; Ocak 
2018’de ünite 2 test 

işletmesi; 2018 yılında 

8.275 volt güç kaynağı 
devreye alınmıştır. 

Mu Hidroelektrik 
Santrali 

Yangtze Three 

Gorges Ekonomik ve 
Teknolojik Kalkınma 

Şirketi 

Yaklaşık 5,8 milyar 

Yuan. Kapasite 944 

MW’dır. 

Ekim 2008’de 

başlamış, Ağustos 

2013’te doldurma 
işlemi gerçekleşmiş ve 

Mayıs 2015’te 

tamamlanmıştır. 

RAPID projesi 

Sinopec Rafineri 

Mühendisliği Limited 
Şirketi 

Toplam yatırım: 27 

milyar ABD doları. 

2035 yılına kadar 

Pengerang’ın bölgesel 
bir petrol ve gaz 

merkezi olması 

bekleniyor. 

Haziran 2015’te 

başladı. 

(Kaynak, Chin 2020: 4-5) 

Çinli müteahhitler 2015’te Malezya’da yabancı müteahhitler tarafından 

gerçekleştirilen toplam 19 milyar Malezya ringgiti değerindeki inşaat 

projelerinin %42’sini oluşturan 8 milyar Malezya ringgit değerindeki 

projelere öncülük ettiler (Chong 2017: 6-7). Benzer şekilde, 2016’da Çin 
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merkezli Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin kayda değer yatırım yaptığı 

ülkelerden birisi de Malezya olmuştur (Wang & Zhao 2017: 362). 2017’de 

Çin, Malezya’da mühendislik alanında toplam tutarı 24 milyar doları geçen, 

köprüler, yollar, demiryolları, hidroelektrik santralleri ve limanların altyapı 

inşaatını içeren ve 8,15 milyar dolar kâr öngören 773 sözleşme imzaladı (Chin 

2020: 3). Ayrıca, Çin ve Malezya, Xiamen Üniversitesi’nin Selangor 

Eyaleti’ne bağlı Sepang’da 150 dönümlük bir alanda kampüs kurması 

konusunda mutabık kalmışlardır. Hedeflenen 10.000 öğrenci alımı ile ünlü 

Çin üniversitesinin ilk yurtdışı genişlemesidir (Rabeya & Hossain 2019: 19). 

Bir diğer önemli iş birliği faaliyeti, 2017’de Çinli uluslararası otomotiv 

şirketinin Geely’nin Malezyalı otomobil şirketi Proton’un %49,9 hissesini 

satın almasıdır. Başka bir önemli gelişme Alibaba Yönetim Kurulu Başkanı 

Jack Ma ile Malezya Başbakanı Najib’in 2017’nin ilk aylarında Kuala 

Lumpur’da dünyanın ilk “Dijital Serbest Ticaret Bölgesi” oluşturma 

konusunda anlaşmalarıdır. Dijital Serbest Ticaret Bölgesi, Malezya’daki 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazarlara kolay bir şekilde 

erişimini sağlayacakken, Çin’in ticari ürünlerini Malezya’ya doğrudan 

transferine izin verecektir (Bernama 2017; The Star 15.05.2017). Benzer bir 

örnek, Saisun Robot Yatırım (Saisun Robot Investment) ile Johor Şirketi 

(Johor Corporation) arasında robot endüstrisini geliştirmeye yönelik 15 milyar 

Malezya ringgiti değerindeki Çin ile Malezya arasındaki en büyük işletmeden 

işletmeye anlaşmadır (The Star 15.05.2017). 

 Analiz edilen projelerden ve sayısı çoğaltılabilecek yatırım 

örneklerinden yola çıkarak şunlar söylenebilir. İlk olarak, Çin ve Malezya, 

Kuşak-Yol Girişimi’nin hedefleri olan altyapı geliştirme projelerinin 

plânlanması ile desteklenmesi ve buna yönelik politika koordinasyonunun 

geliştirilmesi konusunda önemli bir aşama kaydetmişlerdir. Çin ve Malezya, 

ortaya koydukları iş birliği iradesiyle sınır ötesi yatırımlar ile tedarik zincirinin 

kolaylaştırılmasını sağlamışlardır. Çin ve Malezya, öğrenci-akademisyen 

değişimi gibi kültürel iş birliği faaliyetlerinde bulunmuşlardır. İkinci olarak, 

jeopolitik açıdan, Çin’in Malezya’daki altyapı projeleri ve yaptığı yatırımlar 

ile Malaka Boğazı’na olan bağımlığı azaltacak bir ticaret yolunun temelini 

attığı söylenebilir. Najib liderliğindeki Malezya, ekonomik darboğazda 

olduğu bir dönemde Çin’in altyapı projeleri ve yatırımları sayesinde 

ekonomiye pozitif girdi sağlayacak çeşitli kazançlar elde etmiştir. Üçüncü 

olarak, Pekin ve Kuala Lumpur, Kuşak-Yol Girişimi çerçevesinde erken 

dönem ekonomik projeler ve yatırımlar aracılığıyla kazan-kazan mantığına 
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dayalı bir ekonomik ilişki geliştirmişlerdir. Pekin hükümeti, kapasite fazlası 

ürünleri Malezya pazarlarında eritme hedefinde büyük oranda başarılı 

olmuştur. Çin’in yaptığı ekonomik yatırımlar aracılığıyla, Najib hükümeti 

ülke genelinde çeşitli istihdam olanakları oluşturmaya çalışmış ve Pekin’den 

teknoloji ile bilgi transferi elde etmiştir.  

3.2.  DR. MAHATHİR MUHAMMED DÖNEMİ 

1981-2003 arasında Başbakanlık yapan ve Malezya’nın modernleşmesi 

ile kalkınmasında yaptığı reformlar ile önemli rol oynayan Dr. Mahathir, 

2010’ların ikinci yarısından itibaren Najib yönetimine yönelik eleştirilerini 

daha yüksek sesle ifade etti. Mayıs 2018 seçimlerine giden süreçte Dr. 

Mahathir’in eleştirisine konu olan temalardan birisi de Kuşak-Yol Girişimi 

çerçevesindeki projelerin niteliğiydi. Projelerin, Malezya’nın ekonomik 

çıkarlarına seslenmediğini düşünen Dr. Mahathir, projelerin içeriğinin 

yeniden şekillenmesi gerektiğini savunmaktaydı. Bu kısım, Dr. Mahathir’in 

projelerin yeniden müzakere edilmesi şeklindeki davranışına yol açan 

dinamikleri, Pekin yönetiminin tutumunu ve projeler ile yatırımların son 

halini analiz etmektedir. 

3.2.1.  DR. MAHATHİR’İN KUŞAK-YOL GİRİŞİMİ PROJELERİNİ 

YENİDEN MÜZAKERE TALEBİ VE ÇİN’İN TUTUMU 

Mayıs 2018’de Umut Koalisyonu’nun seçim zaferinin ardından ikinci 

kez başbakanlık koltuğuna oturan Dr. Mahathir, Kuşak-Yol Girişimi 

çerçevesindeki projelerin yeniden müzakere edilmek üzere askıya alındığını 

duyurdu. Dr. Mahathir’in bu tutumunun iki nedeni olduğu söylenebilir: (i) 

Kuşak-Yol Girişimi çerçevesindeki projelerin yapısı; (ii) Malezya ekonomisi 

ve siyaseti ile ilgili güncel gelişmeler. 

İlk boyut açısından değerlendirildiğinde, Dr. Mahathir, Kuşak-Yol 

Girişimi’nin Malezya’nın ekonomik güvenliğini ortadan kaldırdığını 

düşünmekteydi. Dr. Mahathir’e göre, Najib yönetiminde kabul edilen projeler 

Malezya’nın orta ölçekli ekonomik yapısı ile uyumlu değildi ve Çin lehine 

haksız düzenlemeler içermekteydi (Chin 2020: 7). Ayrıca, Dr. Mahathir 

projelerin uygulamaya aktarılma sürecinin şeffaflık olmadan gerçekleştiğini, 

çok maliyetli olduğunu ve ticari uygulanabilirliğinin belirsiz olduğunu 

düşünmekteydi (Chow-Bing 2019: 27). Dr. Mahathir’in bu görüşünün nedeni 

Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı’nın ihale olmaksızın Çinli firmalara 

verilmesi ve bu projede yolsuzluk yapıldığı iddialarının gündeme gelmesiydi. 



281 

Bir diğer husus, Sri Lanka’nın Hambantota Limanı’nın borç ödemelerinin 

yerine getirilmediği gerekçesiyle, Çin’e devredilmesi örneğinden hareketle, 

projelerin Çin kredileri ile finanse edilmesinden ötürü Malezya’nın bir borç 

yükü ile karşılaşabileceği endişesiydi. Bu bağlamda, Dr. Mahathir, iktidarının 

ilk günlerinde, Çin’e yönelik borç yoluyla nüfuzunu yaymak istediği 

eleştirisinde bulundu (Rabeya&Hossain 2019: 20).  

İkinci neden açısından incelendiğinde, Najib yönetiminin Kuşak-Yol 

Girişimi çerçevesinde çeşitli yolsuzluklar yaptığı iddiaları gündeme 

gelmekteydi. Örneğin, Najib döneminde Çin’in devlet merkezli firmalarına 

verilen Kuşak-Yol Girişimi projeleri karşılığında Pekin yönetiminin borç 

oranı çok yüksek 1MDB devlet yatırım fonunu kurtarmayı teklif ettiği iddia 

edilmekteydi (Chin 2020: 6). Benzer şekilde, Çin devletine ait bir işletmeye, 

inşaatına başlanmamış boru hattı projeleri için iki milyar doların peşin 

ödendiği ifade edilmekteydi (Doig 15.01.2019). Dr. Mahathir, Mayıs 2018 

seçimlerine giden süreçte, girişim çerçevesindeki projelerin maliyetlerinin 

şişirildiğinden şüphelendiğini ifade etmiş ve proje çerçevesindeki 

yolsuzlukların araştırılacağını seçim konuşmalarında gündeme getirmişti 

(Doig 15.01.2019). Bu nedenle, Dr. Mahathir’in projeleri askıya alarak 

projeyi daha şeffaf bir çerçevede yönetmeye çalışması ulusal siyasetteki 

konumunu güçlendirmek isteğiyle yakından bağlantılıydı. Ayrıca, Doğu Sahil 

Demiryolu Bağlantısı gibi projeler çerçevesinde, Çin’in Malezya’da artan 

yatırımları -Çin’in Uygur Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlâlleri ve 

Güney Çin Denizi’ndeki eylemleriyle birleşince- ulusal düzlemde Çin’e 

yönelik olumsuz bir yaklaşımın oluşmasına ve İslami ve Malay milliyetçi 

dürtülerin güçlenmesine neden oldu (Fowdy 13.04.2019). Bu nedenle Dr. 

Mahathir, Najib’in aksine, Çin’e yönelik ihtiyatlı bir tutum benimseyerek ve 

Kuşak-Yol Girişimi’nin yeniden değerlendirilmesini sağlayarak toplumsal 

alanda artan tepkileri gidermek istedi. 

Diğer yandan, Dr. Mahathir’in Çin’in yükselen gücünü ve Kuşak-Yol 

Girişimi’nin önemini tamamen göz ardı ettiği söylenemez. 1981-2003 arası 

Başbakanlık yaptığı ilk dönemde Dr. Mahathir, “Doğuya Bak Politikası” 

(Look at East Policy) çerçevesinde teknoloji alanında önemli atılımlar yapan 

Japonya ile ilişkileri geliştirmeye özel önem vermişti. Başbakanlığının bu 

ikinci döneminde Dr. Mahathir, yüksek teknoloji, araştırma ve gelişme 

alanlarında Malezya’nın konumunu güçlendirmek istedi ve Çin’in yapay zekâ, 

robotik ve e-ticaret gibi geleceğe yönelik endüstrilerdeki ilerlemesi ile Kuşak-
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Yol Girişimi’ni Malezya’ya fayda sağlayacak bir iş birliği faaliyeti olarak 

değerlendirdi (Kuo 23.11.2020). Ağustos 2018’de yaptığı açıklamada Dr. 

Mahathir, “Çin’in Kuşak-Yol Girişimi, bölgedeki tüm ülkelere fayda 

sağlayacak, bölgesel değişimleri ve iş birliğini teşvik edecek” dedi 

(OBOReurope 02.09.2018). Bu noktadan hareketle, Dr. Mahathir’in Kuşak-

Yol Girişimi’ni ve Çin’in konumunu daha çok pragmatik bir temelde 

değerlendirmek istediği görülmektedir. Dr. Mahathir, Malezya’nın tamamen 

girişim dışında kalması yerine, söz konusu girişim çerçevesindeki projelerin 

yeniden müzakere edilmesiyle süreçten kazançlı çıkmaya çalışmıştır. Dr. 

Mahathir’in bu düşüncesinde son yıllarda Malezya’nın en büyük ticari 

ortaklarından birisinin Çin olması ve yükselen güç Çin’in farklı kıtaları 

kapsayan girişiminden diğer ülkeler gibi Malezya’nın da kazançlı çıkacağı 

varsayımı etkili oldu (Fowdy 13.04.2019). Bu hususlardan ötürü Dr. 

Mahathir’e göre yapılması gerekenler: (i) Malezya’nın girişim çerçevesinde 

artan borç yükünü azaltmak için Çin ile yapısal ilişkiler geliştirmekti; (ii) 

Geliştirilen yapısal ilişkiler aracılığıyla projeleri gözden geçirmek ve yeniden 

müzakere etmekti. Nitekim Dr. Mahathir döneminde Kuşak-Yol Girişimi 

Ulusal Sekreterliği, sadece Kuşak-Yol Girişimi ile ilgili olmayan, aynı 

zamanda Çin ve Malezya arasındaki diğer ikili ilişkileri ilgilendiren konularda 

da çalışmalar yapmak üzere, ‘Çin bölümü’ olarak yeniden adlandırıldı (Tritto 

08.04.2020). Dr. Mahathir’in girişim çerçevesindeki projelerin yeniden 

müzakere edilmesi talebi Jinping liderliğindeki Pekin yönetiminden karşılık 

buldu. Bunun nedenleri şu şekilde sıralanabilir:  

İlk olarak, Pekin yönetimi Mahathir’in girişim çerçevesindeki projeleri 

askıya alma eyleminin süreklilik kazanması halinde bu durumun girişimin 

akıbetine ve prestijine ciddi zarar vereceğinden endişelendi. 2013’te Kuşak-

Yol Girişimi ilân edildiğinde Malezya’nın güçlü bir şekilde olumlu yanıt 

veren ilk ülkeler arasında olduğu dikkate alındığında Malezya’nın bu eylemi, 

katılımcı ülkelerde girişim bekleneni karşılayamamış gibi bir etki ortaya 

çıkarabilirdi (Xinhua 16.04.2019). 

İkinci husus, Pekin yönetimi Sri Lanka’nın Hambantota Limanı’nı 

devralmasından sonra, Kuşak-Yol Girişimi’ne yönelik yapılan borç tuzağı 

eleştirilerinin gündemde olduğu bir dönemde Dr. Mahathir’in talebine 

tamamen olumsuz cevap vermenin borç tuzağı eleştirilerini artıracağını 

düşündü. Özellikle, Çin’in Kuşak-Yol Girişimi’ni uluslararası ilişkilerde yeni 

bir açılım olarak sunduğu bir dönemde, Malezya’nın projelerin yeniden 
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müzakere edilmesi talebine kayıtsız kalmak Batı’nın girişimin borç tuzağı 

propagandasını daha güçlü hale getirebilirdi. 

Üçüncü bir dinamik, girişim çerçevesinde Malezya’yı ilgilendiren 

Malezya-Çin Kuantan Endüstri Parkı gibi projeler sadece Malezya için değil, 

aynı zamanda diğer ASEAN ülkeleri içinde bir model teşkil etmekteydi (Yuen 

2017: 11). Dolayısıyla, bu projelerin askıya alınması Malezya’nın yanı sıra, 

girişimde yer alan diğer katılımcı ülkeler için olumsuz bir örnek oluşturabilir

ve girişimin güney kısmının uygulamaya aktarılmasını engelleyebilirdi. 

Dr. Mahathir’in projeleri yeniden müzakere edilmesi talebi ve Çin 

yönetiminin bu isteğe olumlu cevap vermesi, Kuşak-Yol Girişimi’nde 

Malezya’yı ilgilendiren projelerin içeriğinin devam eden kısımda analiz 

edileceği üzere kısmen yeniden şekillenmesine neden oldu. 

3.2.2. PROJELER VE YATIRIMLARIN GÜNCEL DURUMU 

Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı 

Dr. Mahathir liderliğindeki Malezya ile Jinping liderliğindeki Çin 

yönetiminin anlaşmaya varması ile Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı projesi, 

Temmuz 2019’da bir yılı geçen bir aranın ardından yeniden başladı. Tarafların 

anlaşmaya varması ile Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı’nın yeni içeriği 

inşaat maliyetlerinin azaltılması, uzunluğun 40 km kısaltılması ve projenin 

inşaat sürecine yerel katılımın artırılması olarak belirlendi. Başlangıç maliyeti 

66 milyar Malezya ringgiti olan projenin yeni maliyeti müzakerelerin 

ardından, yaklaşık %33 oranında indirim sağlanmasıyla 44 milyar Malezya 

ringgiti oldu (Khin, Chiun, Seong 2019: 359-360). Projenin yerel ortağı olan 

Malezya Demiryolu Bağlantısı (Malaysia Rail Link) yaptığı açıklamada 

işçilerin %70’e varan kısmının yerel olması ve inşaat işlerinin %40’ını yerel 

müteahhitler tarafından alınması konusunda uzlaşıldığını belirtti (Sipalan 

25.07.2019). 

Boru Hattı Projeleri 

Çok Amaçlı Boru Hattı ve Trans-Sabah Gaz Boru Hattı, Dr. Mahathir’in 

Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı’ndan sonra en çok eleştirdiği projelerin 

başında gelmekteydi. Dr. Mahathir işin yalnızca %13’ünün tamamlandığını 

ancak, tahmini maliyetlerin %90’nının ödendiğinden şikâyetçiydi. Dönemin 

Malezya Maliye Bakanı Lim Guan Eng, projelerle ilgili kayda değer bir inşaat 

işinin yapılmadığını belirtti. Bu durum, boru hattı projelerinin Malezya’ya 

bir fayda sağlamaktan ziyade fazladan maliyet getirdiğini göstermekteydi.

Bu Bu Bu 
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Bu noktadan hareketle, Dr. Mahathir hükümetinin önceliklerinden birisi

boru hattı projeleri çerçevesinde Çin’e ödenen paraların bir kısmını geri 

alabilmekti. Malezya’nın projeleri yeniden müzakere etmekle görevlendirdiği 

baş müzakereci Daim Zainuddin’in yürüttüğü görüşmelerden sonra Malezya 

yönetimi Pekin hükümetinden iki milyar doları geri alabildi (Grassi 2020). 

Bandar Malezya 

Dr. Mahathir hükümeti, Najib hükümeti tarafından sonlandırılan başka 

bir projeyi, büyük bir kentsel gelişim ve ulaşım merkezi projesi olan Bandar 

Malezya’yı yeniden başlatma kararı aldı. 140 milyar Malezya ringgiti 

değerindeki bu projenin ana geliştiricisi, Çin Demiryolu Mühendisliği Şirketi 

(China Railway Engineering Corporation-CREC) adlı firmanın da içerisinde 

yer aldığı bir konsorsiyumdu. Dr. Mahathir’in, Bandar Malezya projesini 

yeniden başlatmasının nedeni küresel finans, teknoloji ve girişimcilik alanında 

faaliyet gösteren firmaların Kuala Lumpur’da faaliyetlerde bulunmaları için 

projenin olumlu bir temel oluşturacağı düşüncesiydi (Reuters, 19.04.2019). 

Doğa Şehri, Malakka Geçidi ve Malezya-Çin Kuantan Endüstri Parkı 

Dr. Mahathir, Doğa Şehri, Malaka Geçidi ve Malezya-Çin Kuantan 

Endüstri Parkı olarak sıralanabilecek projeleri aşırı maliyetli olduğu ve Doğa

Şehri projesini ana kara Çinlilere yerleşim hakkı tanımasından ötürü yerel ırk 

dengesini bozacağı gerekçesiyle eleştirdi. Bu noktadan hareketle, Dr. Mahathir, 

federal göçmenlik yasasına dayanarak ana kara Çinlilerin Doğa Şehri projesi 

çerçevesinde mülk almalarını engellemek istedi (Ungku&Sipalan, 

27.08.2018). Ancak, Dr. Mahathir’in Doğa Şehri projesini ve diğer iki projeyi 

tamamen askıya alması ya da uygulanmasını engellemesi mümkün değildi. 

Bunun nedeni, Dr. Mahathir projeye yönelik birtakım eleştiriler getirse de 

merkezi hükümetin projeleri askıya alacak ve iptal edecek yasal konumda 

olmayışıydı. Diğer bir neden, bu projelerin büyük ölçüde yerel yönetimlerin 

uygulama alanında yer almasıydı. Cohor Eyaleti’nde dönemin başbakanı Osman 

Sapian Eyalet Hükümeti’nin, Doğa Şehri Projesi’nin %40 hissesine sahip 

olduğu şeklinde açıklamada bulunması ve Cohor Sultanı ile Federal Emlâk 

Bakanı’nın hiçbir yasanın yabancıların yerel mülk satın almasını 

engellemeyeceğini belirterek projeye yönelik destekleri Mahathir’in geri adım 

atmasına neden oldu (The Straits Times, 05.09.2018; Chow-Bing, 2019: 32). 

Benzer şekilde, Malezya-Çin Kuantan Endüstri Parkı’nın Pahang Eyaleti’nde 

olması,    Najib    liderliğindeki    BN    koalisyonunun    Pahang   Eyaleti’ni 
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kazanması ve Pahang Eyalet hükümetinin konsorsiyumda bir paya sahip 

olması Dr. Mahathir’in projeyi engelleme olasılığını ortadan kaldırdı (Chow-

Bing, 2019: 32-33). 

Dr. Mahathir’in bu üç projenin aşırı fiyatlandırılmış olduğu şeklindeki 

eleştirisine rağmen, PH hükümeti, bir bütün olarak projeler hakkında olumsuz 

fikirlere sahip değildi. Örneğin, Ekonomik İşler Bakanı Azmin Ali ve 

Malaka’nın PH’e mensup yeni başbakanı Adly Zahari, Malaka Geçidi 

Projesi’nin Malezya’ya olumlu ekonomik çıktılar sağlayacağını 

düşünmekteydi (Murali, 22.09.2018). Dönemin Uluslararası Ticaret ve Sanayi 

Bakan Yardımcısı Ong Kian Ming, Malezya-Çin Kuantan Endüstri Parkı’nın 

Najib ve BN hükümetinin mirası olmasına rağmen, Malezya’ya ekonomik 

fayda sağlayacak güçlü potansiyellere sahip olduğu ve PH hükümeti 

tarafından desteklenmeyi hak ettiğini belirtti (Aiman, 06.09.2018). Ong 

(2018), “… Şayet sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilirse, bu endüstri 

parkındaki yatırımlar Kuantan’ın gelişen bir sanayi şehrine dönüştürme 

potansiyeline sahip …” dedi. Dolayısıyla, Dr. Mahathir’in projeye yönelik 

eleştirileri hükümet içerisinde yer alan diğer bakanlar tarafından ve eyaletlerin 

liderleri tarafından reddedildi veya çürütüldü. Bunun nedeni, Dr. Mahathir 

dışındaki liderlerin projelerin büyük ölçüde krediye dayalı olmadıklarından 

Malezya’ya yük getirmeyeceğini, özel sektöre öncelik tanınacağını ve gerçek 

anlamda Çin’den yatırım çekmeye yönelik olduklarını düşünmeleriydi 

(Chow-Bing 2019: 31-32). 

Özetle, Mayıs 2018 seçimleri sonrası erken dönemde projelerin akıbetine 

ilişkin belirsizliklerin olması ve işlerin niteliği ilgili teknik sorunlar nedeniyle, 

2018’in ikinci altı ayında projelerin ilerleyişinde bir yavaşlama oldu. Ancak, 

Dr. Mahathir’in projeleri iptal etmeye yönelik yasal bir hakkının olmaması, 

Dr. Mahathir’in açıklamalarının partisinden güçlü bir destek bulamaması ve 

yereldeki liderlerin projeyi destekleyici açıklamaları Dr. Mahathir’in 

davranışının uygulamada karşılık bulamamasına yol açtı. Nitekim Ocak 2019 

itibariyle projeler tekrar işlerlik kazanmaya başladı. Haziran 2019’da Malezya 

ve Çin, ticareti artırmak ve yatırımı teşvik etmek için Kuantan Endüstri Parkı 

özelindeki iş birliğini yoğunlaştırma konusunda mutabık kalmışlardır. 

Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Ong, Endüstri Parkı projesi 

çerçevesinde çelik tesislerine yapılan 1,8 milyar ABD doları değerindeki 

yatırımın yerelde 3.800 istihdamın oluşmasına katkı sağladığını belirtmiştir 

(Grassi 2020: 13). Benzer şekilde, özel sektör tarafından finanse edilen 

Kuantan Limanı’nı genişletme işlemi devam etmektedir (Yean 2019). 
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Diğer yandan, Kuşak-Yol Girişimi çerçevesindeki Malaka Geçidi ve 

Doğa Şehri gibi projelerin plânlanan takvimin gerisinde olduğu tahmin 

edilmektedir (Grassi 2020: 10-11). Bunun nedeni, projelerin uygulanması 

sırasında, zaman zaman teknik sorunların yaşanmasıdır. Bir diğer neden, 2020 

yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde Malezya’nın 

ülke çapında karantina uygulaması ve salgını kontrol altına almak için sınırları 

kapatması gibi eylemlerin projelerin ilerlemesini daha zor hale getirmesidir 

(Sherman 19.06.2020). 

Kuşak-Yol Girişimi çerçevesindeki projelerin yeniden başlamasını takip 

eden dönemde, Çin yönetimi hem Malezya’ya verdiği önemi göstermek hem

de pazarda daha etkili olmak için Malezya’ya daha fazla yatırım yaptı. Bu 

yatırımlar özellikle finans, palmiye yağı gibi yüksek değerli tarım ürünlerine 

ve e-ticaret ile yapay zekâ gibi yeni endüstri alanlarına yoğunlaştı (Shah, 

31.07.2019). Örneğin, endüstriyel internet, akıllı şehir ve finansal hizmetler gibi 

alanlarda Çin standartlarını ASEAN bölgesinde yaygınlaştırmayı amaçlayan 

Çin-ASEAN Bilgi Limanı (China-ASEAN Information Harbor-CAIH) 

faaliyeti çerçevesinde Pekin yönetimi, Malezya’da bir bilgi işlem merkezi 

inşa etmeyi hedefledi (Grassi 2020: 13). Bir diğer örnek, 2019’da Pekin 

yönetimi, beş yıl içerisinde, Malezya’dan 1,9 milyon ton daha palmiye yağı 

satın almayı taahhüt etti (Grassi 2020: 9). Avrupa Birliği’nin 2030’a kadar 

biyo-yakıtlarda palmiye yağının kullanılmasını aşamalı olarak durdurma 

kararının, Malezya ekonomisi için olumsuz etkilerinin olacağının tahmin 

edildiği bir dönemde, Çin’in bu yatırımı Malezya için oldukça önemliydi. Dr. 

Mahathir dönemindeki kayda değer bir diğer yatırım örneği de nadir toprak 

metallerinin potansiyelini araştırmak için Kasım 2019’da Malezya’nın Perak 

Eyalet Hükümeti ile Çinli Chinalco GXNF Nadir Toprak Geliştirme (Chinalco 

GXNF Rare Earth Development) kurumu arasındaki anlaşmaydı (Grassi 2020: 

12). Ayrıca, daha önce 2020’de tamamlanması plânlanan Gemas-Johor 

Bahru Çift Hat Elektrikli Demiryolu İmar Projesi 2021 yılına kadar 

tamamlanacağı ve 2022’de faaliyete geçeceği doğrulandı. Najib yönetiminde 

uygulamaya aktarılan Dijital Serbest Ticaret Bölgesi yatırımı e-ticaret, yapay 

zekâ ve robotik alanlarında Malezya’nın konumunu güçlendirmek isteyen Dr. 

Mahathir hükümetinden büyük destek gördü. 

Projelerin güncel durumundan ve yatırımlardan yola çıkarak şu tespitler 

yapılabilir. Her şeyden önce, başlangıçta Doğu Sahil Demiryolu Bağlantısı ve 

Boru Hatları gibi projelerden bazıları Dr. Mahathir’in şüpheleri nedeniyle 
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belirsiz bir gelecekle yüzleşse de projeler büyük ölçüde devam etmektedir. Bu 

durum, Dr. Mahathir dâhil PH koalisyonunu oluşturan partilerin liderlerinin, 

Kuşak-Yol Girişimi’ne destek vermeye devam ettiklerini ve Batı medyasının 

Malezya’nın, Kuşak-Yol Girişimi’ni engellemekte olduğu şeklindeki 

görüşlerin gerçek olmadığını göstermekteydi (Chow-Bing 2019: 34). Ayrıca, 

Dr. Mahathir’in projelere ilişkin çekincelerini gündeme getirdiği bir dönemde 

ulusal ve yerelde Malezyalı liderlerin, Kuşak-Yol Girişimi’ne yönelik 

destekleri Pekin yönetiminin siyasi aktörler arasındaki iletişimin 

güçlendirilerek girişime yönelik desteğin artırılması hedefinde başarılı 

olduğunu göstermekteydi. İkinci olarak, Dr. Mahathir’in eylemleri nedeniyle 

ilk zamanlarda bir belirsizlik olsa da Çinli firmaların Malezya’ya yönelik 

ilgileri yatırımların devamlılık göstermesine neden oldu. Mayıs 2018 sonrası 

yatırımlar inşaat alanının yanı sıra, yenilikçi (innovation) odaklı ve teknoloji 

temelli yeni nesil ticaret alanlarında gelişti. Üçüncü olarak, Kuşak-Yol 

Girişimi çerçevesindeki projelerin tekrar işlerlik kazanması ve yatırımların 

devam etmesi Malezya ekonomisi için yeni sermaye anlamına geldi. Son 

olarak, Çin’in Sri Lanka’nın Hambantota Limanı’nı devralması 

güvenilirliğine zarar vermişti. Çin’in Malezya’nın Kuşak-Yol Girişimi 

Projeleri’nin yeniden müzakere edilmesi talebini kabul etmesi ve iki tarafın 

anlaşmasından sonra projelerin yeniden başlaması Çin’in imajının belli ölçüde 

iyileşmesini sağlamıştır (RSLE 26.04.2019). 

4. KUŞAK-YOL GİRİŞİMİ BAĞLAMI’NDA MALEZYA VE 

ÇİN’İN DAVRANIŞLARINI AÇIKLAMAK 

 Malezya açısından değerlendirildiğinde, Najib ve karşıt söylemlerde 

bulunmasına rağmen, Dr. Mahathir Dönemi’nde Malezya’nın Kuşak-Yol 

Girişimi’ne yönelik yaklaşımı ekonomik ve siyasi kazanımları artırmaya 

yönelik bir pragmatizm tarafından yönlendirildi (Chin, 2020: 8). Najib ve Dr. 

Mahathir, Kuşak-Yol Girişimi’nden elde edilecek ekonomik faydaları dış 

politikada öncelik haline getirme eğiliminde oldular. Ancak, aynı zamanda 

Malezya için çıkarları maksimize edecek ya da maliyetleri en aza indirecek 

seçenekleri sistemik koşullar izin verdiği ölçüde kullanmaya çalıştılar. Najib, 

1MDB yolsuzluğu nedeniyle siyasi meşruiyetine yönelik eleştirileri gidermek 

için halka yansımaları olacak ekonomik faydaları ön plânda tutma eğiliminde 

oldu ve bu durum Najib liderliğindeki Malezya’nın Çin karşısında çoğunlukla 

kabullenici bir pozisyonda olmasına yol açtı. Ancak, Dr. Mahathir liderliği 

1MDB gibi bir faaliyetle sınırlanmadığından ötürü Kuşak-Yol Girişimi 
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kapsamındaki projeleri daha iyi koşullarda yeniden müzakere edebildi (Chin, 

2020: 7-9). 

Najib, Kuşak-Yol Girişimi kapsamında Çin’in artan ekonomik gücünden 

yararlanmayı dış politikasının temel motivasyonu haline getirdi. Dolayısıyla,

Najib, Çin yönetiminin ekonomik misilleme yapabileceği korkusuyla Uygur 

meselesinde Pekin ile yüzleşmekten kaçındı. Kuşak-Yol Girişimi’nin 

başlamasından sonra devam edecek şekilde Najib döneminde çok sayıda 

Uygurlu tutuklandı ve bekleyen mülteci başvuruları dâhil olmak üzere kayda 

değer sayıdaki Uygurlu Çin’e sınır dışı edildi (Brennan 2018). Çin ile olan 

ekonomik bağlar ve Kuşak-Yol Girişimi’ne güçlü bağlılık nedeniyle stratejik 

esneklikten yoksun olan Najib, Müslüman Malay çoğunluğunun dikkatini 

Filistin ve Rohingya meselelerine yönlendirmeye çalışarak siyasi prestijini 

artırmak istedi. Najib’in, Uygurları Kuşak-Yol Girişimi kapsamında Çin ile 

Malezya arasındaki ilişkilerde politik bir araç haline getiren tutumunun 

aksine, Dr. Mahathir, Uygurlar konusunda Müslüman Malay toplumunun 

hassasiyetlerine uygun daha bağımsız bir davranış gösterebildi. Örneğin, Dr. 

Mahathir hükümeti, Tayland’daki hapishaneden kaçtıktan sonra Malezya’ya 

gelen 11 Uygurluyu Çin’in iade talebine rağmen serbest bıraktı (The Straits 

Times, 15.10.2018). Bu durumun nedeni Dr. Mahathir’in Çin ile ilgili dış 

politika meselelerini Çin ile olan ekonomik ilişkiler çerçevesinde 

değerlendirmemesiydi. 

Önemli bir diğer husus, Kuşak-Yol Girişimi’ne yönelik güçlü desteğe

ya da Çin ile siyasi ve ekonomi alanındaki kapsamlı ilişkilere rağmen Najib 

ve Dr. Mahathir hükümetlerinin yabancı bir gücün hâkimiyetini önlemek 

ve ASEAN’ın benimsediği perspektife uyum sağlama gerekçeleriyle Güney 

Çin Denizi konusunu daha çok Güneydoğu Asya jeopolitiği içerisinde 

değerlendirmesidir. Dolayısıyla, Najib ve Dr. Mahathir yönetimindeki 

Malezya’nın Çin’in artan ekonomik gücüne rağmen Güney Çin Denizi 

konusunda Çin’in bölgesel tahayyüllerini kabul etmediği ve herhangi 

bir ulusal çıkardan feragat etmediği söylenebilir (Blanchard 2019: 67). 

Malezya’da toplumsal yaşamda ve siyasal elitlerin arasında Çin’in 

yatırımlarını ticari kazanç olarak görenlerin yanı sıra Çin’in artan ekonomik 

varlığının ülkenin etnik yapısına zarar vereceğini düşünenlerde bulunmaktadır

(Mui-Yin&diğerleri, 2019: 172). Bu düşüncenin temelini, 13 Mayıs 1969’da 

Malaylar ile Çinliler arasında yaşanan çatışmalar oluşturmaktadır. 

Malezya’nın yakın tarihindeki bu toplumsal travma, ülkenin etnik 
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çoğunluğunu oluşturan Malaylarda ulusal kimliğin daha önemli ve hassas bir 

konu haline gelmesine neden olmuştur. Najib döneminde bu hassasiyet çok 

fazla dikkate alınmayıp Çin’in Kuşak-Yol Girişimi’ne koşulsuz bir destek 

sağlanırken, Dr. Mahathir, Çin’e yönelik eleştirel bir tavır geliştirerek, 

temkinli bir duruş ortaya koymuş ve iç siyasetteki milliyetçi kaygıları gidermeye 

çalışmıştır (Fowdy, 13.04.2019). Bu durum Najib ile kıyaslandığında, Dr. 

Mahathir’in ulusal meseleleri daha fazla dikkate aldığını göstermiştir. 

Çin açısından analiz edildiğinde, Pekin yönetimi, Malezya’yı stratejik 

konumu nedeniyle Kuşak-Yol Girişimi’nin önemli katılımcı ülkelerden birisi 

olarak gördü. Pekin’e göre, Malezya özelinde Kuşak-Yol Girişimi’nin 

başarısı, Çin’in Güneydoğu Asya bölgesel sisteminde etkinliğini artırma 

açısından oldukça önemliydi. Malezya’nın Kuşak-Yol Girişimi’ne yönelik 

tepkisi nedeniyle, Çin, girişimin uygulanma sürecinde sadece hükümetler 

arası mekanizmaların değil, aynı zamanda yerel güçlerin ve ulusal liderliğinde 

belirleyici olduğunu anladı (Chin, 2020: 8-9). Bu nedenle, Çin yönetimi, 

Mahathir liderliğinde Malezya’nın Kuşak-Yol Girişimi’ni yeniden müzakere 

etme talebi karşısında tek taraflılık algılamasından kaçınmak için istişareye 

önem verdi ve Malezya’ya girişim kapsamındaki projelerde bir mülkiyete 

sahip olduğu veya söz söyleme hakkının olduğu şeklindeki bir duyguyu 

aşıladı (Chin, 2020: 8). Bu noktadan hareketle, Çin yönetimi, Kuşak-Yol 

Girişimi kapsamındaki anlaşmazlıklarda ve gelişmelerde karşılıklı iş birliği

anlayışıyla hareket edeceği anlayışının kâğıt üzerinde kalmayacağını somut 

bir örnekle ortaya koymuş oldu. 

Diğer yandan, Çin’in zaman zaman karşılaştığı ekonomik yükselişindeki 

yavaşlama sadece ulusal ekonomiyi etkilemekle kalmadı, aynı zamanda 

Malezya’yı da ilgilendiren projelere yönelik belirsizlikleri ve riskleri artırdı 

(Yuen 2017: 14). Kovid-19 salgını sürecinde, Malezya ile bağlantılı Kuşak-

Yol Girişimi projelerindeki yavaşlama bu durumun bir yansıması olarak 

ortaya çıktı. Bu durum, Çin’in ekonomik yükselişindeki ilerlemelerin ya da 

geçici duraklamaların Malezya dâhil olmak üzere katılımcı ülkelerle ilişkili 

projelerin akıbetinde son derece belirleyici olacağını gösterdi. 
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5. SONUÇ 

Bu makale Kuşak-Yol Girişimi çerçevesinde, Çin ve Malezya arasındaki 

gelişmelerin ekonomi-politik bir analizini sunmuştur. Kuşak-Yol Girişimi 

sürecinde, Çin-Malezya ilişkilerini şekillendiren önemli faktörlerden birisi 

ekonomi olmakla birlikte iki ülke arasındaki ilişkilerde ekonominin salt 

belirleyici olduğunu söylemek doğru değildir. Ekonominin yanı sıra, 

Malezya’nın Çin’e yönelik yaklaşımında Najib ve Dr. Mahathir’in farklı 

algılamaları gibi iç siyasi dinamiklerde etkili olmuştur. 

Kuşak-Yol Girişimi çerçevesinde, Çin ile Malezya arasındaki projelerin 

niteliği çeşitlilik göstermiştir. Kuşak-Yol Girişimi kapsamındaki projelerden 

bazıları, tamamen özel sektörün girişimlerini içermekte, projelerin bir 

kısmının hükümetler tarafından başlatılmasını öngörmekte ancak, 

uygulamada özel sektörün katılımını esas almakta ve diğer projeler ise 

hükümetler arası iş birliğine dayanmaktadır. Projelerden bir kısmının doğrudan 

eyalet düzeyindeki hükümetler tarafından yürütülmesi öngörülmüştür. Önemli 

bir husus, projelerin her birinin finansmanının farklılık göstermesi ve projelerin 

hiçbirinin Malezya’ya bir kamu borç yükü getirmeyecek olmasıdır. 

Dolayısıyla, Çin ile Malezya arasındaki Kuşak-Yol Girişimi projelerini tek bir 

bağlamda değerlendirmek ve hepsini Çin’in tek taraflı stratejik çıkarlarına 

hizmet eden ve Malezya’ya sadece borçlar getiren bir iş birliği faaliyeti olarak 

görmek yanıltıcıdır. 

Çin ile Malezya arasında çok sayıda ikili ekonomik iş birliği anlaşması 

imzalanmıştır. Çin, son on yıldır Malezya’nın en önemli ticaret ortağıdır ve 

2016’dan beri en büyük yatırımcısıdır. Çin ile Malezya arasındaki güçlü 

ekonomik iş birliğinin en önemli nedeni siyasetçilerin ekonomik ilişkileri 

geliştirme konusunda taşıdıkları olumlu iradedir. Diğer neden, Çin’in kapasite 

fazlası ürünleri eritmeyi arzu ettiği ve inşaat alanında faaliyetlerde bulunmak 

istediği bir dönemde Malezya’nın alt yapıyı geliştirme isteği dolayısıyla her 

iki tarafın ekonomik önceliklerinin benzerlik göstermesidir. 

Çin yönetimi Kuşak-Yol Girişimi kapsamındaki projeler çerçevesinde 

Malezya ile geliştirilen ilişkiler aracılığıyla kısa vadede Malezya pazarında 

etkinliğini daha fazla artıracak ve uzun vadede Malaka Boğazı’na olan 

bağımlılığını azaltacak bir iş birliği ağı tesis ettiği söylenebilir. Malezya 

açısından bakıldığında, Kuala Lumpur yönetimi, Kuşak-Yol Girişimi 

çerçevesinde iş oluşturma, ulaşım maliyetlerinin düşürülmesi, yeni, daha iyi 

ve daha düşük maliyetli bir alt yapı, Çin pazarlarına daha iyi erişim, tedarik 
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fırsatları ve teknoloji transferi gibi alanlarda faydalar elde edeceği bir sürece 

dâhil olmuştur. Ancak, kapsam ve içerik açısından devasa büyüklükteki 

Kuşak-Yol Girişimi Projeleri uzun vadede Çin lehine büyüyen bir ticaret 

dengesizliğine, Çinli firmaların ve ürünlerinin Malezya pazarında baskın 

haline gelmesine ve nihayetinde Malezyalı işletmelerin rekabet gücünün 

azalmasına yol açabilir. 

Diğer yandan, Malezya’da yaşanan siyasi gelişmeler Kuşak-Yol 

Girişimi’nin aktörler arasındaki güç mücadelesine konu olabileceğini 

göstermiştir. Najib’in girişimin güçlü bir savunuculuğunu yaptığı bir dönemde 

Dr. Mahathir’in eleştirileri Malezya gibi katılımcı ülkelerdeki aktörler arasında 

bir uyum olmadığında girişimin bundan olumsuz etkilenebileceğini ortaya 

koymuştur. Malezya örneği katılımcı ülkelerdeki liderlerin Kuşak-Yol 

Girişimi’ne yönelik yaklaşımının girişimin ilerlemesinde önemli dinamiklerden 

birisi olacağını göstermiştir. Ayrıca, Çin’in ekonomik büyümesinde zaman 

zaman yaşanan duraksama ve Kovid-19 gibi güncel gelişmeler Kuşak-Yol 

Girişimi’nin ilerleme hızını yavaşlatabilmektedir. Bu noktalardan hareketle, 

Çin ve Malezya özelinde Kuşak-Yol Girişimi’nin başarılı ve hızlı bir şekilde 

uygulamaya aktarılabilmesinin siyasi liderlerin girişime yönelik güçlü 

desteğine ve güncel gelişmelerin girişim için uygun bir zemin oluşturmasına 

bağlı olduğu söylenebilir. 
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MALEZYA-ENDONEZYA İLİŞKİLERİNDE İÇ SİYASİ 

DİNAMİKLERİN ROLÜ VE ÖNE ÇIKAN SORUNLAR 

Yunus Emre ARMAĞAN* 

Giriş 

Güneydoğu Asya bölgesinin iki komşu devleti Malezya ve Endonezya 

Cumhuriyeti’nin kendine özgü bir ilişkisi bulunmaktadır. Bunun nedeni, 

bölgedeki “Malay Dünyası” olarak adlandırılan benzer kültürel köklere sahip 

toplumların, yüzlerce yıldır varlığını sürdürdüğü ilişkide saklıdır. 

Literatürdeki birçok araştırmada iki devletin ilişkileri, “serumpun”1 

(soydaşlık-akrabalık) konsepti üzerinden incelendiği görülmektedir 

(Abdullah 1993; Wardhani 1999; Liow 2005; Chong 2012). İki devletin, 

“akrabalık” bağından doğan özel ilişkisi toplumlar arasındaki ortak dil, kültür 

ve din tarafından da desteklenmektedir.  

Özellikle, bu ilişkinin temelini oluşturan Malay dili, yüzyıllar boyunca 

bölgedeki yerli ve yabancı tüccarlar tarafından kullanılmasıyla bir bölge dili 

yani, “lingua-franca” kabul edilmiştir (Nugroho 1957: 23; Reid 2010: 81). 

Malay dilinin günümüzde Endonezya’ya bağlı bazı adalardaki kullanımının 

geçmişi 7. yüzyıla kadar uzanmaktadır (Andaya ve Andaya 1991: 54). 

Endonezya’nın fiilen merkezi konumunda bulunan Cava Adası’nda 

Sanskritçe kökenli, Malay dilinden farklı özellikler barındıran ve ağır 

dilbilgisi kurallarına sahip Cavaca hâkim dil olarak öne çıkmaktaydı. 

Endonezya’nın kurucuları, -Malay dilinin hâlihazırda ülkenin birçok 

bölgesinde geçerli olmasından ve diğer birçok sebepten dolayı- Malay 

dilinden türetilen, “Bahasa Endonezya”yı2 Endonezya’nın resmi dili olarak 

belirlemiştir (Nugroho 1957: 23-25). Günümüzde, iki ülkede konuşulan dil 

                                                 
*  Bağımsız araştırmacı. yunusarmagan@gmail.com; ORCID: 0000-0003-2633-6007. 
1  Kelimenin tam anlamıyla serumpun, aynı ırk veya etnik kökene sahip insanlar anlamına gelir 

(Wardhani 1999: 25). 
2  Bahasa Endonezya (Endonezya dili anlamına gelir), Riau Eyaleti’nde konuşulan Malayca 

lehçesinden türetilmiştir. Bahasa Endonezya Sanskritçe, Arapça, Felemenkçe ve Cavaca 

kökenli birçok kelimeyi bünyesinde barındırır. 
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tamamen aynı olmasa da bir dilin iki ayrı versiyonu gibidir. Telâffuz 

farklılıklarına rağmen, iki ülkenin vatandaşları birbirleriyle zorlanmadan 

iletişim kurabilmektedir. Dolayısıyla, bugün Endonezya ve Malezya 

toplumlarının ortak bir kültürden beslenmesinin altında yatan en önemli 

unsur, aynı kökten beslenen diller olmalarıdır (Reid 2001: 297). 

 Bunun yanı sıra, iki ülke nüfusunun çoğunluğunun İslam dinine mensup 

olması, serumpun açısından dinin yadsınamaz bir rolü olduğunu ortaya 

koymaktadır. Zira İslam, Malay Dünyası’nın birleştirici ve kilit ögelerinden 

biridir3. Hindistan, İran, Çin ve Arap Yarımadası’ndan gelen Müslüman 

tüccarlar ve âlimler İslam’ı Malay coğrafyasına tanıttı. 13. yüzyıla 

gelindiğinde Sumatra, Cava, Kalimantan Adaları ile Malay Yarımadası’nda 

zamanla, İslam’ın hâkim olduğu sultanlıklar kurulmaya başlamıştı (Tamara 

2000: 395). Bu sayede, bölgede hâkim olan Hindu-Budist kültür, zamanla 

yerini İslam’a bıraktı4. Günümüzde ise 272 milyon olan Endonezya 

nüfusunun %86,88’i,5 yalnızca 32 milyon6 nüfusa sahip olan Malezya’nın ise 

%61’i İslam dinine mensup olduğu görülmektedir7. 

İki ülke arasındaki diğer bir önemli benzerlik ise sömürge geçmişidir. 

Malay Yarımadası’nda8 Portekizlilerin 1511’de Malaka Sultanlığı’nı ele 

geçirmesiyle başlayan sömürge dönemi, 1641’de Hollanda Doğu Hindistan 

Şirketi’nin kontrolüne geçmiştir (Eberhard 2018: 316-317). 1824’te ise 

İngiltere ve Hollanda arasında yapılan anlaşma sonucu sınırlar çizilmiş ve 

Malay Yarımadası resmen, bölgede varlık gösteren İngilizlerin sömürgesi 

haline gelmiştir9. O dönemki adıyla, Malaya topraklarında bağımsızlığını elde 

edilmesi, 1957 yılında gerçekleşebilmiştir. Takımadalar ise10 özellikle sahil 

şeritlerindeki önemli liman şehirleri çerçevesinde, 17. yüzyılda 

Hollandalıların sömürgesi durumundaydı. 1942 yılında, İkinci Dünya Savaşı 

                                                 
3  Detaylar için bkz.: Reid 2001: 309-310. 
4  Ancak, bölgedeki toplumların birçoğu yerel inançlarını tamamen terk etmeden İslam’ı kabul 

etti (Azra 2000: 170). 
5  “Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia (Juni 2021)”.  
6  “Penduduk & Demografi”.  
7  “Laporan Taburan Penduduk dan Ciri-Ciri Asas Demografi 2010”.  
8  “Malay Yarımadası” ifadesi, Malezya topraklarının modern ulus devlet haline gelmeden 

önceki dönemleri tanımlamak için kullanılmıştır. 
9  İngilizlerin Malay Yarımadası’ndaki varlığı, 1786’da Kedah Sultanlığına bağlı Penang 

Adası’nı ticaret merkezi yapmalarıyla başlamıştır. 
10  “Takımadalar” ifadesi, Endonezya topraklarının modern ulus devlet haline gelmeden önceki 

dönemleri tanımlamak için kullanılmıştır.  
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sırasında, Japonya’nın bölgeyi işgal etmesi, Takımadalar toplumlarında 

bağımsızlık mücadelesini tetiklemiştir (Ricklefs 2008: 236). Endonezya'nın 

bağımsızlığını 17 Ağustos 1945 tarihinde ilân etmesi, başta Hollandalılar 

olmak üzere kabul edilmemiş; bu nedenle mücadele, bağımsızlığın 

uluslararası toplum tarafından 28 Aralık 1949 tarihinde tanınmasına dek 

devam etmiştir (Özay 2020: 144). Dolayısıyla sömürge geçmişi de serumpun 

kapsamındaki benzerliklerden biri olarak öne çıkmaktadır.  

Öte yandan, Malezya ve Endonezya toplumları arasındaki ilişkiyi 

kaçınılmaz şekilde etkileyen akrabalık bağı faktörü, iki devletin birbirlerine 

karşı uyumlu politikalar izleyeceği anlamına gelmemektedir11. Başka bir 

ifadeyle, toplumlar arasındaki benzerliklerin bulunması, ilişkilerin gelişmesinde 

her zaman avantaj sağlamamaktadır. Bunun nedeni, ulus devletlerin komşuluk 

ve akrabalık gibi unsurlardan ziyade, ulusal çıkarlarını öncelemesidir. Bunun 

yanı sıra, akrabalığın yol açtığı “duygusal” boyutun ağır basması, ikili 

ilişkilerin gelişimine “engel” teşkil edebilmektedir (Wardhani 1999: 25). 

Nitekim ikili ilişkilerin başlangıcından bu yana, karşılıklı birçok sorun 

gündeme gelmiştir. Bunda, hiç kuşku yok ki, karşılıklı önyargıların da etkisi 

vardır. Örneğin, genelde Malezyalılar, Endonezya'nın kendisine ailedeki 

büyük kardeş (abang), Malezya’ya da küçük kardeş (adik) olma rolünü 

verdiğini düşünmektedir (Clark ve Pietsch 2018: 185). Endonezyalılar 

arasında ise Malezyalıların kendilerini “fakir kuzenleri” olarak gördüğüne 

dair yaygın bir inanç bulunmaktadır (Clark 2013: 397). Burada altını çizmek 

gerekir ki modern ulus devlet inşası sürecinde oluşturulan “Endonezyalılık” 

ve “Malezyalılık” kimlikleri, toplumlararası ayrışmayı tetiklemiş böylece 

değinilecek olan örneklerdeki gibi önyargıların kaynağını oluşturmuştur. 

Dolayısıyla, bağımsızlık sonrası modern ulus inşasının ve milliyetçiliğin de 

etkisiyle serumpun kavramıyla açıklanmaya çalışılan özel ilişkiden 

kaynaklanan bağın, zamanla zayıfladığı söylenebilir. Nitekim bağımsızlık 

sürecinde ve sonrasında bangsa Indonesia (Endonezya halkı) inşasında 

kullanılan milliyetçi paradigmalar, etnik ya da ırksal bir vurgudan ziyade 

teritoryal bütünlüğe dayanır.  

Günümüzde bu özel ilişkide, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) 

ve bölgesel iş birliğinin getirdiği ekonomik kazanımlar öne çıkmaktadır. 1992 

yılında imzalanan ASEAN Serbest Ticaret Anlaşması (AFTA) ile 2015 

yılında oluşturulan ASEAN Ekonomik Topluluğu (AEC), ekonomik 

                                                 
11  Detaylar için bkz.: Liow, 2005. 
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ilişkilerin geliştirilmesine önemli katkı sunmuştur. İki ülke arasındaki ticaret 

hacmi, 2019 yılında yaklaşık 17 milyar dolara ulaşırken; 15 milyar doları aşan 

yatırımıyla Malezya, Endonezya'nın en büyük beşinci yatırımcısı haline 

gelmiştir (Bakar 2020). AEC’nin 2025 hedefleri doğrultusunda bölgesel 

ekonomik iş birliğinin gelecek yıllarda daha da artması beklenmektedir12. 

Bu makalede, iç siyasi değişimlerin Malezya-Endonezya ilişkilerini nasıl 

etkilediği tartışılacaktır. Bu kapsamda, öncelikle bağımsızlık sonrası ikili 

ilişkilerin durumu ele alınacaktır. Daha sonra, Endonezya’da Sukarno’nun 

‘Güdümlü Demokrasi’yi ilân etmesiyle, yaşanan değişimlerin ve neticesinde 

başlatılan konfrontasi politikasının ikili ilişkilerde yarattığı kırılma 

incelenecektir. İlerleyen bölümde, Endonezya’da General Suharto’nun 

darbeyle iktidara gelmesi ile Malezya’da Tun Abdul Razak’ın, Tunku Abdul 

Rahman’dan başbakanlık görevini devralmasının, ikili ilişkilere 

yansımalarının altı çizilecektir. Bu çerçevede, iki devletin yakınlaşmasının 

ASEAN’ın kuruluşuna nasıl zemin hazırladığına dikkat çekilecektir. Dr. 

Mahathir’in iktidara geldikten sonra, Malezya’da yaşanan dış politika 

değişimin ikili ilişkilere etkisine işaret edildikten sonra göç, hava kirliliği ve 

kültürel ögelerin paylaşılamaması gibi sorunların ortaya çıkışı irdelenecektir. 

Son olarak, ülkelerin kamuoylarında tartışma yaratan ve ilişkilerin 

gerginleşmesinde önemli rol oynayan Sipadan ve Ligitan Adaları ve 

Ambalat’a yönelik sınır anlaşmazlıkları ele alınacaktır. 

1. Bağımsızlık Sonrası İkili İlişkiler 

17 Ağustos 1945 tarihinde13 Hollanda’dan bağımsızlığını ilân eden 

Endonezya ile ve İngiltere’den 31 Ağustos 1957’de bağımsızlığını elde eden 

Malezya'nın, bir başka deyişle o yıllarda adıyla Malaya ilişkileri resmi olarak 

1957 yılında başlamıştır. İlk yıllarda, iki devletin ilişkileri iyi bir seviyede 

olmuştur. Wardhani’ye göre, bunun iki ana nedeni bulunmaktadır. Birincisi, 

iki ülke toplumunun coğrafi, etnik, kültürel, din ve dil gibi ortak yönlerinin 

bulunmasıdır. İkincisi ise benzer sömürge geçmişidir (Wardhani 2008: 2). 

Nitekim sömürgeden kurtuluş, iki toplum arasındaki “birlik duygusuna” 

önemli ölçüde katkıda bulunmuştur. Endonezya'nın Hollanda karşısında milli 

bağımsızlık mücadelesi, genç Malaylar arasında Malay milliyetçiliğin 

gelişmesinde önemli bir örnek teşkil etmiştir. Nitekim Endonezya’nın kurucu 

                                                 
12  ASEAN, “Economic Community” (AEC). 
13  Daha önce belirtildiği gibi bağımsızlık 1949 yılında uluslararası anlamda kabul görmüştür. 
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babaları Sukarno ve Muhammed Hatta Malaya'da da ulusal kahramanlar 

olarak kabul edilmiştir (Mackie 1974: 18).  

Ancak, iki devletin de benzer sömürge geçmişi olmasına rağmen, 

bağımsızlıklarını farklı biçimlerde kazandıklarının altı çizilmelidir. Zira 

Endonezya bağımsızlığını sömürgeci güçlerle savaşarak kazanırken, 

Malaya’nın bağımsızlığının Batı eğitimli elit Malaylar ile İngiliz 

sömürgecileri arasındaki ortak bir çabadan doğması, sömürge karşıtlığının 

oldukça güçlü olduğu Cakarta hükümetinin bu duruma tepkisel yaklaşmasına 

neden olmuştur. Bu zaviyeden bakıldığında, bağımsızlığını elde eden Malaya, 

Endonezyalı siyasi elitler tarafından bir tür sömürge işbirlikçisi olarak 

görülmüştür. Malaya Federasyonu, Tunku Abdul Rahman yönetimde, Batı 

yanlısı politikalar izlemesi de bu durumu tetiklemiştir. 

27 Mayıs 1961 tarihinde Tunku Abdul Rahman, Malaya Federasyonu ile 

İngiliz eski sömürgeleri olan Singapur, Sabah, Sarawak ve Bruney’in 

“Malezya Federasyonu” olarak adlandırılacak tek bir siyasi oluşum haline 

getirme fikrini ortaya atmıştır. Sukarno başlangıçta bu duruma tepki 

göstermese de 1963 yılında Cakarta hükümeti, resmi olarak yeni federasyon 

oluşumuna sömürge karşıtı bir söylem üzerinden karşı çıkmıştır (Liow: 2005: 

97-98). Esasen Sukarno, Malaya ile karşılıklı bağımlılıktan ziyade, 

Endonezya’nın Malaya Federasyonu üzerinde stratejik üstünlük kurmasını 

arzulamıştır (Chan 2016: 5). Sonuç olarak, 1963 yılında Sabah, Sarawak ve 

Singapur’un katılımıyla ülkenin adı, Malezya Federasyonu olarak 

değiştirilmiştir (Muhammed 2013: 402). 

Bu yıllarda, Endonezya’nın iç siyasetinde yaşanan değişim de ikili 

ilişkileri oldukça etkilemiştir. 1959’da Sukarno’nun, parlamentonun gücünü 

azaltmasıyla, Demokrasi Terpimpin (Güdümlü Demokrasi) adı verilen 

döneme geçilmiştir (Crouch 2007: 43; Vatikiotis 2003: 1). Bu dönemde 

Sukarno, Soğuk Savaş’ta tarafsız kalan Endonezya’yı komünist bloğa 

yakınlaştırmıştır. Bu çerçevede, dış politikada bebas-aktif (bağımsız ve 

aktif)14 ilkesi rafa kaldırılmış ve Sukarno’nun inisiyatifiyle dış politika 

anlayışında değişim meydana gelmiştir. Güdümlü Demokrasi politikasının 

egemen olduğu yıllarda Sukarno, Endonezya'nın karşı karşıya kaldığı 

tehditleri yakın çevresindeki sömürgeci ve emperyalist güçlerin varlığıyla 

                                                 
14  Bebas-aktif, Endonezya’nın kurucu hükümeti tarafından oluşturulan ve dış ilişkilerde 

tarafsızlığı ön plâna çıkaran bir dış politika ilkesidir. Detaylar için bkz: Sukma 1995: 305-

315. 
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anlamlandırıyordu (Anwar 2009). Sukarno’ya göre, neo-kolonyal bir 

hüviyette olan ve İngiltere destekli oluşturulan Malezya Federasyonu, 

sömürgeci İngilizlerin Güneydoğu Asya bölgesindeki siyasi ve ekonomik 

gücünü korumaya hizmet etmekteydi. Gerçekten de Malezya’nın kuruluşuna 

İngilizler tarafından bölgedeki tarihi çıkarlarını sürdürme niyetiyle destek 

verilmiş ancak, Malezya’nın oluşumundan sonra İngilizler, bölgede arzu 

ettikleri etkiye kavuşamamıştır (Subritzky 2000: 211). 

2. Konfrontasi Dönemi (1963-1966) 

Endonezya-Malezya ilişkilerinde en olumsuz gelişmeler kuşkusuz, 1963-

1966 yılları arasında olmuştur. Sukarno, İngiliz destekli Malezya 

Federasyonu’nun kuruluşunun ilânına karşılık, 25 Eylül 1963'te Malezya'ya 

yönelik Ganyang Malaysia! (Malezya’yı ez!) mücadelesine başlamış ve bu 

politika konfrontasi olarak adlandırılmıştır (Mackie 1974: 141). Soğuk Savaş 

yıllarında, iki devlet ulusal çıkarlarını farklı politikalar izleyerek korumaya 

çalışmıştır. Sukarno, Güdümlü Demokrasi politikasını uygulamaya 

başladıktan sonra, Batı bloğunun karşısında konumlanan bir politika 

yürütürken; Tunku Abdul Rahman, Batı yanlısı bir politika izlemeyi tercih 

etmiştir. Dış politikadaki bu yaklaşım farkı, konfrontasinin de ana 

tetikleyicilerinden biri olmuştur (Sunarti 2017: 234). Sukarno’nun 

mücadelesine, Çin15 ve Sovyetler Birliği destek vermiştir (Yazid 2013: 3). 

Konfrontasi politikası sürdürülürken, Sukarno’nun içerideki en büyük 

destekçisi ise Endonezya Komünist Partisi (Partai Komunis Indonesia/PKI)16 

olmuştur (Nordin 2006: 142). Öte yandan, konfrontasiye maruz kalan 

Malezya, İngiliz Milletler Topluluğu’na (Commonwealth) dâhil olan bazı 

ülkeler17 ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından destek görmüştür 

(Yazid 2013: 4).  

Öte yandan, Sukarno’nun konfrontasi politikasına başlamasında iç 

dinamikler de etkili olmuştur. Zira Sukarno, Güdümlü Demokrasi 

Dönemi’nde, konfrontasi politikası ile toplumun dikkatini ekonomik 

                                                 
15  Sukarno konfrontasi politikasını yürütürken, Mao yönetimindeki Çin’den güçlü bir 

propaganda desteği almıştır. Ancak, bunun Çin kökenli Malezyalılar üzerinde olumsuz bir 

etkiye yol açacağı düşüncesiyle, Çin radikal desteklerden kaçınmıştır (Dahana 2002: 66-67). 
16  Güdümlü Demokrasi yıllarında PKI’nın üye sayısı 3 milyona ulaşarak, Endonezya’nın en 

büyük siyasi hareketlerinden biri haline gelmiştir (Hindley 1967: 237). 
17  Malezya; İngiltere ve onun sömürgesi olmuş bazı devletleri bir araya getiren bir oluşum olan 

Commonwealth üyeleri arasında özellikle İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada 

tarafından desteklenmiştir.  
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sorundan uzaklaştıracak bir dış politika zaferi elde etmeye çalışırken, aynı 

zamanda ordunun ve PKI’nın karşılıklı geriliminden bir çıkış yolu arıyordu 

(Sulaiman 2018: 35-37). 

Sukarno ve Tunku Abdul Rahman, 1963'te Tokyo'da bir araya gelmiş 

ancak, sonrasında sorunun çözümünün aksine anlaşmazlık daha da 

derinleşmiştir (Crouch 2007: 57). Görüşmede gerilimi azaltabilecek ve 

Maphilindo18 olarak adlandırılan yeni bir iş birliği önerisi ortaya atılmış, 

ancak 1964’te Sukarno, konfrontasi politikasına yeniden döndüğünü ilân 

etmiştir. Maphilindo’nun samimi bir çaba olmaktan ziyade, yaşanan karşılıklı 

güven sorunları nedeniyle, salt bir halkla ilişkiler çalışmasından ibaret 

olduğuna dair görüşler bulunmaktadır (Liow 2005: 101). 

Cakarta hükümeti, konfrontasi politikası boyunca Malezya’ya karşı 

zorlayıcı diplomasi metotları kullanarak siyasi, ekonomik ve askeri alanlarda 

baskı yapmaya çalışmıştır. Bu süreçte, Endonezyalı bazı “gönüllü gruplar”, 

Borneo Adası’ndaki (Endonezya’daki ismiyle “Kalimantan”)19 Malezya’ya 

bağlı bölgelere gayri nizami baskınlar düzenlemiştir. Sukarno’nun 

Malezya’ya karşı yürüttüğü konfrontasi politikası, yalnız Batı bloğu değil, 

Endonezya’da ordunun bazı üst düzel yetkilileri tarafından da 

desteklenmiyordu (Crouch 2007: 59). Belki de bu nedenle konfrontasi 

konvansiyonel savaş haline dönüşemedi.  

20 Ocak 1965 tarihinde Sukarno, konfrontasi politikasıyla uyumlu olan 

yeni bir hamle yapmıştır. Malezya’nın, Birleşmiş Milletler Güvenlik 

Konseyi’ne (BMGK) üye olmasına tepki olarak, Cakarta hükümeti Birleşmiş 

Milletler’den çekildiğini ilân etmiştir20. Bu süreçte, ordu ile PKI arasındaki 

gerginlik zirveye ulaşmıştır. 30 Eylül 1965’te, ordu içerisinde komünist 

olduğu iddia edilen subayların darbe girişimini bastıran General Suharto, 

devlet yönetiminin kontrolünü geçirmiştir (Kurniawan 2018: 56). Bunun 

                                                 
18  1963 Manila Deklârasyonu ile onaylanan Maphilindo; Malezya, Filipinler ve Endonezya’nın 

oluşturduğu bir konfederasyondu. Konfederasyo’nun yapısına yönelik anlaşmazlıkların 

çıkması sonucunda, bu oluşum rafa kaldırılmıştır (Kahin 1964: 253). 
19  Ada, Endonezya dışında bütün dünyada Borneo olarak bilinir. Ada’nın kuzeyinde Bruney 

Dârüsselâm ve Malezya’ya bağlı Sarawak ve Sabah Eyaletleri bulunmaktadır. Ada’nın 

Endonezya’ya bağlı kısmında beş eyalet bulunmaktadır. Bunlar; Orta Kalimantan 

(Kalimantan Tengah), Doğu Kalimantan (Kalimantan Timur), Kuzey Kalimantan 

(Kalimantan Utara), Güney Kalimantan (Kalimantan Selatan) ve Batı Kalimantan’dır 

(Kalimantan Barat). 
20  Detaylar için bkz.: “Letter of Indonesia on Withdrawal From United Nations”, 1965. 
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sonucunda, Sukarno görevini kısa bir süre sonra Suharto’ya devretmek 

zorunda kalmıştır. Suharto’nun iktidara gelmesiyle Endonezya’da Orde Baru 

(Yeni Düzen) olarak adlandırılan ve 32 yıl süren yeni bir döneme girilmiştir. 

1965 olayları ve sonrasındaki gelişmeler, Kuala Lumpur-Cakarta ilişkilerinde 

bir dönüm noktası olmuştur. Yönetim değişikliği ile konfrontasi 1965 yılında 

fiili olarak sona ermiştir. 

3. İkili İlişkilerde “Altın Dönem” ve ASEAN 

Endonezya’da yaşanan yönetim değişikliğinden sonra, Endonezya-

Malezya ilişkilerine dostluk, uyum ve iş birliği damgasını vurmuştur (Sukma 

1995: 310). Suharto yönetimi, Malezya ile bir dizi görüşme yaparak, 

ilişkilerdeki sorunların çözümü için orta noktayı bulmaya çalışmıştır (Chan 

2016: 9). Nitekim Suharto hükümetini oluşturduktan sonra, dış politikada 

komşularıyla sorunlarını çözmeye çalışmış ve bölgesel iş birliğini 

güçlendirecek hamlelerde bulunmuştur. Bu durum, Suharto yönetiminde 

Endonezya’nın enerjisini ve kaynaklarını Sukarno’nun, Güdümlü Demokrasi 

politikasını uyguladığı yıllarında yaptığı gibi maceracı bir dış̧ politikaya değil, 

iç istikrara ve kalkınmaya harcamak istemesinin göstergesi olmuştur (Anwar 

2000: 45; Sukma 2003: 41). 

Bu süreçte, iki ülkenin karşılıklı olarak ortak yanlarını vurgulamaları ile 

“akrabalık-kan bağı” söylemi de müzakereleri kolaylaştıran önemli unsurlar 

haline gelmiştir (Sunarti 2017: 237). Nitekim Sukarno iktidarında toplumda 

yaygınlaşan Malezya karşıtlığının önüne, yeni dönemde ikili ilişkilerdeki 

“akrabalık” söylemiyle geçilmeye çalışılmıştır21. Aylar süren müzakerelerin 

sonucunda, 11 Ağustos 1966’da Bangkok Anlaşması ile konfrontasi politikası 

resmen sona ermiştir (Leifer 1966: 395-396). Konfrontasi’nin bitişi Güneydoğu 

Asya’nın da geleceğini büyük ölçüde etkilemiştir. Görüşmelerde sadece, ikili 

ilişkilerdeki sorunlar değil, bölgesel iş bilirliğinin geleceği de tartışılmıştır.  

Endonezya’nın yeni yönetimi bu süreçte, 1961 yılında Malezya 

Federasyonu Başbakanı Tunku Abdul Rahman’ın öncülüğünde Filipinler, 

Tayland ve Malezya tarafından kurulan Güneydoğu Asya Birliği’ne 

(Association of Southeast Asia-ASA) üye olmaktansa, daha büyük bir 

ASA’nın kurulmasını teklif ederek kendi dış politik görüşlerinin domine ettiği 

                                                 
21  Örneğin Tunku Abdul Rahman, 1968’deki Endonezya ziyaretinde Malezya-Endonezya 

kardeşliğine vurgu yapmış; konfrontasiyi Malaylar ile Endonezyalıların mücadelesinden 

ziyade, komünistler ile karşıtlarının mücadelesi olarak tanımlamıştır (Liow 2005: 113). 
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yeni bir bölgesel örgütün ortaya çıkmasını amaçlamıştır. Sonuç olarak, 1967 

yılında Endonezya ve Singapur’un katılımıyla ASA yapısal bir değişikliğe 

uğrayarak, Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (Association of Southeast Asian 

Nations-ASEAN) adını almıştır (Pollard 1970: 244-255). ASEAN’ın 

kurulmasıyla, Endonezya bölgesel lider haline gelmeye çalışırken, Malezya 

bu durumla uyumlu bir politika izlemeyi tercih etmiştir (Liow 2003: 333).  

1970 yılında Tunku Abdul Rahman’ın başbakanlık görevini yardımcısı 

Tun Abdul Razak Huseyin’e devretmesi, ikili ilişkilerde yeni bir ivme daha 

yaratmıştır. Razak yönetimi, Malezya'nın dış siyasetteki duruşunu Tunku 

Abdul Rahman dönemindeki Batı yanlısı kimlikten uzaklaştırarak yeniden 

şekillendirmeye çalışmıştır. Bu çerçevede, yaşadığı dönüşüm, Malezya'yı dış 

politika anlayışı açısından Endonezya'ya yaklaştırmıştır (Liow 2005: 118). 

Nitekim Razak göreve gelince Malezya, Endonezya’nın büyük önem verdiği 

Bağlantısızlar Hareketi’ne katılmış ve Soğuk Savaş’taki “tarafsızlık” 

ilkelerini kabul etmiştir (Saravanamuttu 1997: 38). Bu gelişmelerin bir sonucu 

olarak, Malezya’nın inisiyatifiyle ASEAN üyeleri, 1971 yılında “Barış, 

Özgürlük ve Tarafsızlık Bölgesi Beyannamesi’nde (Zone of Peace, Freedom 

and Neutrality-ZOPFAN) bölgenin dış güçlerin müdahalelerinden 

arındırıldığını ilân etmiştir (Saravanamuttu 1997: 38). Razak döneminde ikili 

ilişkilere dair kayda değer diğer bir husus da Malezya’nın ASEAN üyesi 

ülkelerle beraber, Endonezya’nın 1975 yılında Portekiz’e Timor'u (Doğu 

Timor) ilhak etmesini açıkça desteklemesidir (Southgate 2019: 25-47). 1970 

ile 1975 arasındaki dönem, Razak yönetiminin politikalarıyla Endonezya-

Malezya “kardeşliğinin” altın yıllarını temsil etmiştir (Liow 2003). 

Razak'ın Ocak 1976'daki vefatından sonra başbakanlık koltuğuna oturan 

Tun Hüseyin Onn, dış politikada ve Endonezya ile ilişkilerde devamlılık 

göstermiştir. Tun Hüseyin ve Suharto, 1980 yılında Sovyetler Birliği ve Çin'in 

yaşadığı anlaşmazlığın, Güneydoğu Asya'daki ülkeleri tehdit edici bir hale 

gelmesinin ardından, bu iki devleti bölgeye nüfuz etmekten kaçınmaya 

çağırdı. Bu çerçevede, iki lider tarafından; Moskova destekli Vietnam ile Çin 

arasında ortaya çıkan Kamboçya sorununa siyasi bir çözüm önerilerek, 

"Kuantan İlkesi" ilân edildi (Kroef 1981: 515-517). ZOPFAN’a uyumlu bir 

şekilde hazırlanan Kuantan İlkesi’nden bir sonuç alınamasa da bu hamle 

Kuala Lumpur ile Cakarta’nın dış politikadaki uyumu için güzel bir örnek 

teşkil eder. 
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1976 yılında, ASEAN Dostluk ve İşbirliği Anlaşması (Treaty of Amity 

and Co-operation-TAC) ve 1977 yılında Tercihli Ticaret Anlaşması 

(Preferential Trading Arrangements-PTA) imzalanarak ASEAN’ın işlevselliği 

geliştirilmiştir. Endonezya dış politikasında Suharto döneminde, bölgesel iş 

birliğinin öne çıkmasının temelde iki nedeni vardır. Birincisi, bölgesel iş 

birliğinin çevre ülkelerden gelebilecek dış tehdit riskini en aza indirmesidir. 

İkinci nedense, ekonomik kalkınma arayışındaki Cakarta’nın komşularıyla 

ticari ilişkilerini arttırma çabasıdır.  

Sonuç olarak, Sukarno sonrası Endonezya’nın dış politikasında yaşanan 

değişimle beraber Malezya’nın -lider değişikliklerine rağmen-, bölgeselcilik 

anlamında Endonezya ile uyumlu bir çizgide politika üretmesi, iki devletin 

ilişkilerini zirveye çıkarmıştır. 

4. İkili İlişkilere Dr. Mahathir Damgası 

Tun Hüseyin, 1981 yılında sağlık sorunları nedeniyle, başbakanlık görevini 

dönemin başbakan yardımcısı Dr. Mahathir Muhammed’e devretmiştir 

(Muhammed 2013: 320). Malezya’da yaşanan siyasi değişim, ikili ilişkiler 

üzerinde yeni sonuçlar doğurmuştur. Bunun nedeni, Tun Hüseyin döneminde 

uluslararası ilişkilerde Endonezya ile uyumlu olan Malezya dış politikasında 

yaşanan radikal değişimdir. Dr. Mahathir genel olarak, Malezya’nın uluslararası 

toplumda az tanınmasından ve geçmiş dönemde düşük profilli bir dış politika 

izlenmesinden şikâyet ediyordu (Muhammed 2013: 402).  

Dr. Mahathir, göreve geldikten sonra, seleflerinden farklı olarak, çok 

boyutlu bir dış politika yürütmeye başlamıştır (Muhammed 2013: 403). 

ASEAN, bu dönemde dış politikada merkezi bir konumda olmasıyla süreklilik 

gösterir. Ancak Müslüman coğrafyalara ve gelişmemiş ülkelere yönelik yeni 

bir anlayış gelişmesi, dış politikada yaşanan değişimin göstergesi olmuştur. 

Örneğin Dr. Mahathir, 1992-1995 yılları arasında Bosna’da meydana gelen 

savaşta, Malezya’nın BM barışı koruma operasyonlarında yer almasını 

sağlamış, ayrıca Bosnalı Müslümanlara silah yardımı yapmıştır (Muhammed 

2013: 424). Dr. Mahathir’in kendisini, Üçüncü Dünya'nın sözcüsü olarak 

görmesi ve Güney-Güney İşbirliği çerçevesinde politikalar yürütmesi, 

Malezya'nın uluslararası görünürlüğünü artırmıştır. Malezya’nın bu dönemdeki 

alışılagelmişin dışında yüksek profilli dış politikası, Endonezya basını 

tarafından Dr. Mahathir’in “Sukarno kecil” (küçük Sukarno) olarak 

anılmasına yol açmıştır (Maidin 2008: 106). 

Dr. Mahathir’in başbakanlık koltuğuna oturduğunda ilk ziyaret ettiği 

ülke, onun deyimiyle, “etnik köken, kültür ve dil açısından” kendisine yakın 
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gördüğü Endonezya olmuştur (Muhammed 2013: 403). 1990’lara kadar ikili 

ilişkilerdeki statüko korunmuş ancak, Dr. Mahathir’in iddialı dış politikası, 

Suharto’yu zaman zaman rahatsız ettiğinin altı çizilmelidir. Örneğin, 1990 

yılında Dr. Mahathir Doğu Asya Ekonomik Grubu (East Asia Economic 

Group-EAEG) önerisini getirirken, Suharto’yla görüş alış verişinde 

bulunmaması Cakarta’yı gücendirmiştir (Khalid ve Yacob 2012: 8). Bu 

dönemde, ilişkilerde başlayan soğukluk, potansiyel gerilimlerin habercisi 

olmuştur. Bu yıllarda ortaya çıkan göç, hava kirliliği, kültürel mirasın 

paylaşılamaması ve sınır anlaşmazlığı gibi sorunlar günümüzde de devam 

etmektedir.  

5. İkili İlişkilerde Yeni Sorunlar: Göç, Hava Kirliliği ve Kültürel Miras 

Göç sorununun başlangıcının altında, Dr. Mahathir döneminde 

Malezya'nın hızlı sosyo-ekonomik dönüşümü yatmaktadır. Malezya’da, 1980 

ve 1990’lı yıllarda ucuz yabancı işgücüne yönelik ihtiyacın ortaya çıkması, 

Endonezya’dan Malezya’ya kontrolsüz bir göç akışına yol açmıştır. Yoğun 

göçün bir kısmını, ülkeye yasa dışı yollarla giren Endonezyalı işçiler 

oluşturmaktaydı. Nitekim 1990’lı yıllarda Malezya’da 800 bin yasa dışı işçi 

varken; bunların yaklaşık %70’i Endonezyalıydı (Kassim 2000: 101-102). İlk 

bakışta dil, din ve kültür anlamında birçok benzerliğe sahip iki toplumda 

göçün büyük sorunlara yol açmayacağı düşünülebilir. Ancak sorunun arka 

plânında, Endonezyalıların işçi Malezyalıların ise işveren olarak kalması, 

başka bir ifadeyle göçün sınıfsal bir soruna dönüşmesi yatmaktadır. Zira 

Endonezyalı işgücünün genellikle düşük ücretlerle vasıfsız işlerde çalışması, 

Malezya toplumundaki sosyal ve ekonomik statülerinin de zayıf halde 

kalmasına neden olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak, Endonezyalı 

göçmen işçiler, Malezyalılar tarafından aşağılandıklarını ileri sürmektedir. 

Örneğin, Malezya’da kendileri için kullanılan “Indon” ifadesini 

Endonezyalılar hakaret olarak algılamaktadır (Winarno 2013).  

Malezyalı işverenler tarafından Endonezyalı işçilerin sömürülmesine ve 

istismar edilmesine yönelik haberler, sık sık Endonezya basınında kendine yer 

bulmaktadır. Endonezya basınında bu tür haberler duygusal ve agresif 

tonlarda servis edilmekte, bu durum da Endonezya kamuoyunda konfrontasi 

döneminden kalan Malezya karşıtlığını tetiklemektedir (Khalid ve Yacob 

2012: 10-16). Toplumdan gelen tepkilerin de etkisiyle Cakarta, Endonezyalı 

işçilerin Malezya’da karşılaştığı kötü muameleleri şiddetli biçimde 

kınamaktadır (Sutrisno 2020).  
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İkili ilişkilerdeki bir diğer temel sorun, 1980’li yıllardan beri 

Endonezya’da meydana gelen orman yangınlarından kaynaklanan yoğun hava 

kirliliğinin, Malezya’daki bazı yerleşim yerlerinde yoğun hava kirliliğine 

neden olmasıdır. Çoğunlukla yangınların nedenini, palmiye yağı üretimi için 

ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesi oluşturmaktadır (Varkkey 2016: 

35). Malezyalı yetkililer, uzun yıllardır Endonezya'nın yangın sorununu 

çözememesinden şikâyet etmektedir. Bu kapsamda, Güneydoğu Asya'da 

yayılan yangınlara müdahaleye imkân sağlayan ASEAN Sınır Ötesi Hava 

Kirliliği Anlaşması (ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution), 

10 üyenin tamamı tarafından Haziran 2002'de imzalanmıştır. Ancak, 

Endonezya anlaşmaya nihai onayı 2014 yılında vererek, anlaşmayı onaylayan 

son ASEAN üyesi olmuştur (Fitriani ve Gunawan 2019: 256). 2013 yılında, 

Endonezya’da çıkan orman yangınlarının neden olduğu yoğun hava kirliliği 

öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, dumanlar Malezya'nın güneyindeki Cohor 

eyaletinde olağanüstü hâl ilânına yol açmıştır (Star 2013). Başkan 

Yudhoyono, komşu ülkelere ulaşan dumanlardan dolayı özür dilemiştir 

(Tempo 2013). 2019 yılında Jokowi ise Singapur’u ve Malezya’nın bir 

bölümünü kaplayan hava kirliliğinden dolayı utanç duyduğunu belirtmiş; 

yangınlara sebebiyet verenlerin cezalandırılacağını ifade etmiştir (Star 2019).  

Kültürel mirasa dair tartışmalar da zaman zaman ikili ilişkileri 

germektedir. Asırlardır bölgede Srivijaya İmparatorluğu, Majapahit 

İmparatorluğu, Malaka Sultanlığı gibi devletlerin egemenlik süreçlerinde 

evlilik, ticaret ve göç yoluyla bölgedeki topluluklar arasında gelişen ilişkiler, 

doğal olarak günümüz Malezya ve Endonezya’sını da etkileyen dil, din, ırk ve 

kültür bağlılıkları doğurmuştur. Bu kapsamda, iki toplum arasında kültürel 

ögelerin birbiriyle örtüşmesi son derece doğaldır. Ancak yine de batik, 

wayang, gamelan, pendet ve angklung gibi kültürel ögelerin mülkiyetlerinin 

hangi devlette olacağına dair tartışmalar, özellikle, ana akım ve sosyal 

medyanın da etkisiyle günümüze dek devam etmiştir (Chong 2012; 

Suhardjono 2012; Clark 2013). Kültürel ögelerle ilgili anlaşmazlık, genellikle 

ikili ilişkilerdeki sorunlar arasındaki “yumuşak” konular arasında görülür, 

ancak siyasiler tarafından uygun önlemler alınmadığı takdirde toplumlar arası 

gerginliği tırmandırabilecek potansiyele sahiptir (Meng ve Karulus 2019: 

166). 
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6. İkili İlişkilerde Sınır İhtilâflarının Rolü 

6.1. Sipadan ve Ligitan Adaları  

Konfrontasi politikası sonrası, ikili ilişkileri gerginleştiren en büyük 

sorunun sınır anlaşmazlıklarıdır. Sipadan ve Ligitan Adaları ve Ambalat 

Bloğu anlaşmazlığın temelini oluşturmuştur. Sipadan ve Ligitan Adaları’nın 

mülkiyeti Uluslararası Adalet Divanı (International Court of Justice, ICJ) 

kararıyla Malezya’ya geçerken, Ambalat Bloğu’na dair anlaşmazlık 

günümüzde sorun olmaya devam etmektedir. 1969 yılında Malezya ile 

Endonezya arasında Malaka Boğazı ve Güney Çin Denizi’ndeki sınırları 

belirleyen kıta sahanlığı anlaşması yapılmıştır22. Diğer sınırlar için ise 

müzakerelere bilâhare devam edilmiştir. 

Sipadan ve Ligitan Adaları, Borneo Adası’nın (Kalimantan) kuzeydoğu 

kıyısında yer almaktadır. Bu iki adanın tarihsel mülkiyeti, açıkça 

belgelenmemiştir. Malezya ve Endonezya’nın adalar üzerinde hak iddialarını 

dile getirmesine izin veren de bu belirsizliktir. İki devlet arasında deniz 

sınırları konusunda 1969’dan beri müzakereler devam etmesine rağmen, 

konunun 1979 yılında kamuoylarında dikkat çekmeye başlamasının nedeni, 

Malezya’nın Sipadan ve Ligitan Adaları’nın, Malezya’nın Sabah Eyaleti'nin 

bir parçası olduğunu ilân ettiği haritadır (Butcher 2013: 238-239). Bu 

haritayla, anlaşmazlıkla ilgili statüko bozulmuştur. Bir yıl içinde Cakarta, 

Malezya’nın bu iki adada hak iddia etmesini reddederek, adaları kendi 

haritalarında göstermeye başlamıştır (Wardhani 1999: 37). Anlaşmazlık 

1980'lerde, Malezya'nın Sipadan Adası'nda turizm faaliyetleri yürütmeye 

başlamasıyla yeniden alevlenmiş ve bu da Endonezya'yı bölgedeki askeri 

mevcudiyetini arttırmasıyla sonuçlanmıştır (Weiss 2010: 174). 

1990'ların başında Endonezya, ihtilâfın ASEAN Yüksek Konseyi ve Bali 

Anlaşması kapsamında çözülmesini istemiş, ancak Malezya bu öneriyi geri 

çevirmiştir (Amer 1999: 28). Malezya hükümeti, Endonezya’nın 

ASEAN’daki nüfuzunu ve kendisinin diğer ASEAN üyeleri ile olan deniz 

sınırı problemlerini de hesaba katarak bu teklife sıcak bakmamıştır. 1996 

yılında anlaşmazlığın müzakerelerle bir türlü çözülememesi üzerine, 

hükümetler iki adanın mülkiyeti sorununu ICJ’ye göndermeye karar vermiştir. 

17 Aralık 2002'de ICJ, yaptığı değerlendirmeler sonucunda Malezya'nın 

                                                 
22  Detaylar için bkz: UN. “United Nations, “Maritime Zones and Maritime Delimitation: 

Indonesia”. 
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Sipadan ve Ligitan Adaları üzerinde hak sahibi olduğuna karar vermiştir 

(Singh 2019: 160-174). Bu çerçevede, 1969 yılında başlayan 33 yıllık ihtilâf 

Malezya lehine çözülmüştür. Sipadan ve Ligitan Adaları’nın mülkiyetini 

kaybetmek, Endonezya’da kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açmıştır (Chan 

2016: 10). Zira bu dönemde Endonezya, Doğu Timor’u kaybetmesinin yol 

açtığı travmayı atlatmaya çalışırken, Açe ve Batı Papua’da ise ayrılıkçı 

hareketlerle mücadele ediyordu. Başka bir deyişle, ICJ’nin kararını 

açıkladığında Endonezya’da devlet ve kamuoyu Endonezya'nın toprak 

bütünlüğü konusuna oldukça hassas bir durumdaydı.  

6.2. Ambalat Anlaşmazlığı 

Sınır anlaşmazlığına yönelik ikinci kriz, Selebes Denizi’nde (Sulawesi 

Denizi) Malezya’nın Sabah Eyaleti’nin doğusu ile Endonezya’nın Kuzey 

Kalimantan Eyaleti’nin kesiştiği bölgenin güneyinde kalan Ambalat Bloğu 

olarak adlandırılan denizalanı nedeniyle ortaya çıkmıştır. Yaklaşık olarak, 

15.000 km² alana sahip olan Ambalat’ın, doğal gaz ve petrol gibi enerji 

kaynakları açısından zengin olduğu ileri sürülmektedir (Liow 2015: 72). 

ICJ’nin Sipadan ve Ligitan Adaları konusunda Endonezya’nın aleyhine karar 

vermesinin, Cakarta’nın, Ambalat konusunda daha farklı bir politika 

izlemesine yol açmıştır. Cakarta, anlaşmazlığa ICJ gibi devlet dışı aktörleri 

dâhil etmekten ziyade sorunu karşılıklı olarak çözmeye çalışmıştır.  

Malezya, Sipadan ve Ligitan Adaları’nın deniz yetki alanlarının Ambalat 

Bloğu’na ulaştığını ileri sürerken, Endonezya tarafı bunu reddetmektedir. 

Endonezya'nın ICJ kararına ilişkin yorumu, yalnız adaların mülkiyetin 

Malezya'ya verildiği ve Malezya'nın adaların deniz yetki alanları üzerindeki 

egemenlik haklarına ilişkin iddiaların temelsiz olduğu şeklindedir.  

Endonezya, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni 

(UNCLOS) temel alarak kendisinin, “Takımadalar devleti” statüsünde olması 

nedeniyle adalarının deniz yetki alanlarına sahip olacağını ancak, 

Malezya’nın takımadası değil “kıyı devleti” olması sebebiyle deniz yetki 

alanları konusunda Malezya’ya bağlı adaların değil, anakaranın kıyılarının 

esas alınması görüşünü savunmaktadır (Arsana 2011: 4-5; Druce ve Baikoeni 

2016: 139). 

Ambalat anlaşmazlığı, Sipadan ve Ligitan Adaları konusunda yaşanan 

ihtilâftan daha farklı özellikler taşıması açısından dikkate değerdir. Bunun 

nedeni, 2002 yılında Doğu Timor’un referandum sonucunda, Endonezya’dan 
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ayrılarak bağımsız olmasının ve Sipadan ve Ligitan Adaları’nın aynı yıl 

kaybedilmesinin toplumda yarattığı infialin, Endonezya’nın Ambalat 

konusunun toprak bütünlüğü kapsamında değerlendirmesidir. Ayrıca, 

Endonezya’da Ambalat anlaşmazlığının gündemde kalmasında ve kamuoyunun 

etkilenmesinde, 1998 yılındaki reformasi sonrası yapılan demokratikleşme 

hamleleriyle özgürleşen medya büyük bir rol oynamıştır (Irwansyah 2017: 5; 

Weiss 2010: 183). 

2005 yılının Şubat ayında, Malezya’da Abdullah Badawi hükümetinin 

Sipadan ve Ligitan Adaları’nın güneyindeki bölgelerde petrol arama imtiyazı 

vermesi, kamuoyunun da baskısıyla, Yudhoyono yönetimindeki Endonezya 

tarafından büyük bir tepkiyle karşılanmıştır. Bölgede, iki ülkenin askeri 

mevcudiyetinin artmasıyla Mart ve Nisan aylarında savaş gemileri arasında 

karşılıklı küçük çaplı çatışmalar patlak vermiş ve gerilim daha da yükselmiştir 

(Hadi 2014: 2). Malezya karşıtlığını körükleyen kriz, Endonezya'nın birçok 

şehrinde, Malezya bayraklarının yakıldığı sokak protestolarının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur (Schofield ve Storey 2005: 4). Bu durum, 

Endonezya medyası tarafından Sukarno dönemi Endonezya-Malezya arasında 

yaşanan krize benzetilerek, Ambalat anlaşmazlığı “Konfrontasi 2.0” olarak 

nitelendirilmiştir (Chan 2016: 10-11). Bu süreçte, Yudhoyono ve Badawi 

telefon diplomasisiyle gerilimi azaltmaya çalışmıştır (Liputan6 2005).  

Kamuoyundan gelen baskıların da etkisiyle Yudhoyono, Ambalat 

konusunda askeri araçları da kullanmaktan sakınmamıştır. Yudhoyono bizzat, 

bölgede devriye yapan Endonezya donanmasına (TNI AL) ait bir savaş 

gemisine binerek Ambalat’ı ziyaret etmiş ve 40 savaş gemisiyle yapılan askeri 

tatbikatla Malezya’ya sert bir mesaj göndermiştir (Hadi 2014: 11). 

Yudhoyono’nun Ambalat konusundaki katı tutumu, Endonezya toplumunda 

çıkan infiali bastırma amaçlı olduğu ileri sürülmektedir (Druce ve Baikoeni 

2016: 147). Malezya ise gerginliği tırmandırmaktan kaçınmıştır. Şubat 

2007'de, Malezya Başbakanı Abdullah Badawi, Endonezya'yı ziyaret ederek, 

Malezyalıların Ambalat anlaşmazlığını müzakereyle çözülebilecek teknik bir 

mesele olarak gördüklerini ve sınır sorunlarının ikili ilişkileri olumsuz şekilde 

etkilemeyeceğini ifade etmiştir (Star 2007). 

Ambalat konusunda ikinci kriz, 2009 yılında Malezya’da Najib bin 

Razak’ın başbakanlık koltuğunu Abdullah Badawi’den devralmasının hemen 

ertesinde yaşanmıştır. Cakarta yönetimi, 2009’un Haziran ayında Malezya’ya 

ait savaş gemilerinin tartışmalı Ambalat bölgesinde sınır ihlâli yaptığını iddia 
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etmiştir (The Jakarta Post 2009). Ancak, 2005’ten farklı olarak Ambalat 

konusunda Yudhoyono yönetimi, bu sefer Malezya'ya yönelik herhangi bir 

askeri ilerleme yapmamaya karar vermiş; bunun yerine Malezya’ya 

diplomatik nota gönderilmesini tercih etmiştir (Maulia 2009). Malezya, 2005 

yılında olduğu gibi Najib bin Razak liderliği süresince Ambalat konusunda 

Endonezya’daki Malezya karşıtı söylemlere karşılık vermekten kaçınarak 

Endonezya ile ilişkileri iyi bir seviyede tutmaya çalışmıştır (Khalid 2011: 444-

445). 

2014 yılında Endonezya yaşanan siyasi değişimin de sınır sorunları 

bağlamında ikili ilişkilere etkisi olmuştur. 2014 yılında Joko Widodo (Jokowi) 

Endonezya’da devlet başkanlığına seçilmiştir. Jokowi yönetiminde deniz 

güvenliğine verilen önem artarak yeni bir deniz stratejisi geliştirilmiştir. 

Jokowi’nin, 2014 yılında ilân ettiği Küresel Denizcilik Ekseni (Poros Maritim 

Dunia) doktrininde, Endonezya’nın denizlerdeki kaynaklarını korumaya, 

diplomasisiyle sınır anlaşmazlıklarını sona erdirmeye ve donanmanın 

mevcudiyetini arttırmaya yönelik çalışmaların yapılacağı belirtilmiştir 

(Nainggolan 2015, 172-173; Witular 2014). Bu çerçevede, 2014-2019 yılları 

arasında, Endonezya sularında yasa dışı balıkçılık yapan 87’si Malezyalılara 

ait 500’ün üzerinde yabancı gemi Endonezya sahil güvenlik birimleri 

tarafından batırılmıştır (KKP, 2019). 2021 yılında ise sınır ihlâli yapan 

Malezya bandıralı 16 balıkçı gemisine el konulmuştur (KKP, 2021). 

Dolayısıyla, 2024 yılında görev süresi bitecek olan Jokowi yönetimindeki 

deniz güvenliğinin öncelikli pozisyonu göz önüne alındığında, Endonezya’nın 

Ambalat Bloğu’na yönelik egemenlik iddialarının yumuşaması pek olası 

değildir. Malezya tarafının ise; Dr. Mahathir Muhammed (2018-2020), 

Muhyiddin Yasin (2020-2021) ve İsmail Sabri Yaakob (2021-) 

yönetimlerinde Ambalat konusuna ve sınır sorunlarına yönelik bakışı 

değişmemiş ve mevcut durum korunmuştur. 

Sınır anlaşmazlıklarına rağmen iki devlet, özellikle deniz güvenliği 

alanında yakın iş birliği içerisinde bulunmaktadır. Örneğin, Endonezya 

Donanması (TNI AL) ile Malezya Donanması (TLDM) tarafından koordineli 

biçimde yürütülen ve Malindo adı verilen devriyeler, bölgedeki güven ve 

istikrarın sürdürülmesi açısından önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda, 

Malezya ve Endonezya Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri arasında yine 

Malindo adı verilen askeri tatbikatlar yapılmaktadır (Inkiriwang, 2020: 25). 

Askeri alanlardaki iş birliği, karşılıklı diplomatik ilişkileri güçlendirmektedir.  
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Sonuç 

Malezya ve Endonezya’nın iç siyasi dinamiklerinde yaşanan değişimler, 

ikili ilişkilerin seyrini doğrudan etkilemiştir. Bu değişimlerin kimi zaman 

olumlu, kimi zaman da olumsuz yansımaları olmuştur. 1963-1966 yılları 

arasındaki konfrontasi döneminde neredeyse savaşacak duruma gelen Malaya 

ve Endonezya, aslında bu kriz öncesinde iç işlerinde önemli birer değişim 

yaşamıştı. 1959 yılında Endonezya’da yönetim sistemi değişerek, Güdümlü 

Demokrasiye geçildi. Bu sayede siyasi gücünü pekiştiren Sukarno, radikal 

olarak nitelendirilebilecek dış politika hamleleri yapmak için fırsat bulmuştur. 

Öte yandan, Tunku Abdul Rahman’ın 1963 yılında İngiliz eski sömürgeleri 

olan Singapur ile Sabah ve Sarawak’ı içerecek şekilde, Malezya 

Federasyonu’nu kurması bölgedeki fiili durumu değiştirmiştir. Bu kapsamda, 

ikili ilişkilerdeki ilk kırılma noktası Sukarno’nun, yeni kurulan Malezya 

Federasyonu’nu İngiliz sömürgeciliğine hizmet etmekle suçlayarak 

Malezya’ya karşı başlattığı konfrontasi politikasıdır. 1963 yılına kadar 

durağan devam eden ilişkiler, Sukarno’nun bu adımı ile büyük hasar almıştır. 

Sukarno’nun Malezya karşıtı bir dış politika benimsemesinin anti-emperyal 

ve anti-kolonyal gerekçelerin yanı sıra, bu yıllarda Endonezya’daki siyasi ve 

toplumsal gruplar arasındaki iç siyasi gerilim de etkili olmuştur. Zira Sukarno 

bir dış düşman yaratarak, toplumdaki karşıt güçleri birleştirmeye ve 

kendisinin siyasi gücünü arttırmaya çalışmıştır.  

1965 yılında Endonezya’da meydana gelen darbe ve neticesinde gelen 

siyasi değişimin ikili ilişkilere etkisi ise olumlu olmuştur. İktidara gelen 

General Suharto ile yeni bir döneme giren Endonezya’da, Malezya’yı 

etkileyen en önemli unsur değişen dış politika parametreleri olmuştur. Selefi 

Sukarno’nun anti-emperyalist politikalarını rafa kaldıran Suharto; ana 

önceliği ekonomik kalkınmaya ve istikrara vermiştir. Bu çerçevede, 

konfrontasi politikasından vazgeçilmiş ve Malezya-Endonezya arasındaki 

gerilim son bulmuştur. İkili ilişkilerdeki denklemin değişmesinin de etkisiyle, 

1967 yılında kurulan ASEAN, üyelerin birbirlerinin içişlerine karışmama 

ilkesiyle, bölgesel istikrara ve yapılan anlaşmalarla üyelerin ticaretlerinin 

gelişmesine katkı sağlamıştır. 

Öte yandan, Malezya’da 1970 yılında Tun Abdul Razak’ın başbakanlık 

görevini devralmasıyla yaşanan siyasi değişimin ikili ilişkiler üzerinde etkisi 

olmuştur. Zira Tun Abdul Razak yönetiminde Malezya’da, Tunku Abdul 

Rahman’ın tercih ettiği batı yanlısı dış politikadan vazgeçilmiş ve Endonezya 
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ile uyumlu bir çizgide bölgesel iş birliğinin öncelendiği yeni bir anlayış 

gelişmiştir. Bu kapsamda, 1965 ve 1970 yıllarında yaşanan iç siyasi 

değişimlerin ikili ilişkilere katkısı yadsınamaz. 

Dr. Mahathir’in 1918 yılında iktidara gelmesiyle, Malezya’nın ekonomik 

atılımıyla ve dış politikada yaşanan değişimle ülkenin küresel ölçekteki 

rolünün artması yine ikili ilişkileri etkileyen bir diğer unsur olmuştur. Dr. 

Mahathir öncesinde Malezya, Endonezya’nın bölgesel liderliğinden rahatsız 

olmayan ve Endonezya ile uyumlu ASEAN odaklı dış politika izleyen bir 

aktördü. Dr. Mahathir’in liderliğinde ise küresel meselelere duyarlı aktif bir 

dış politika yürütülmeye başlanmıştır. Bu değişim, Suharto’nun Dr. 

Mahathir’in öncesinde kurduğu dengeyi bozmuş ve ikili ilişkilerde durağanlık 

hâkim olmuştur. Dr. Mahathir ve Suharto’nun yönetimde olduğu yıllarda ikili 

ilişkilerde ortaya çıkan fiili durum, bugün de mevcudiyetini korumaktadır. 

Bu çalışmada, günümüzde de devletlerarası ve toplumlar arası ilişkileri 

etkileyen dört soruna dikkat çekilmiştir. Bunlardan ilki, göç sorunudur. Dr. 

Mahathir’in hamleleriyle sanayileşmeye başlayan ve ekonomik olarak 

güçlenen Malezya, dışarıdan işgücüne ihtiyaç duymuş bu durum da 

Malezya’yı bazı Endonezyalılar için iş kapısı haline getirmişti. Yasa dışı ve 

yasal yollarla Malezya’ya çoğunlukla vasıfsız iş kollarında çalışmak için göç 

eden Endonezyalıların karşılaştığı kötü muameleler, Endonezya basınında 

geniş yer bulmaktadır. Bu durum, Endonezya kamuoyunda Malezya’ya 

yönelik tepkilerin yükselmesine neden olmaktadır. 

İkinci sorun, Endonezya kaynaklı olan hava kirliliğidir. Endonezya’da 

tarım alanları açmak için yakılan ormanların, Malezya’da gündelik hayatı 

etkileyecek şekilde yol açtığı yoğun hava kirliliği on yıllardır ikili ilişkilerde 

bir sorun olarak devam etmektedir. İki ülkenin toplumlarının benzer kültürel 

kodlara sahip olmasından doğan kültürel mirasa dair tartışmalar ise öne çıkan 

üçüncü sorundur. Kültürel ögelerin mülkiyetlerinin paylaşılamaması, 

ülkelerin kamuoylarında zaman zaman tansiyonu yükseltmektedir. 

Son olarak, Malezya-Endonezya ilişkilerinde öne çıkan en önemli sorun 

sınır anlaşmazlıklarıdır. 2002 yılında Sipadan ve Ligitan Adaları’nın hangi 

devlete ait olacağı hususunda ICJ’nin Malezya lehine karar vermesi, 

Endonezya’da toprak bütünlüğüne yönelik bir tehdit olarak algılanmıştır. Bu 

nedenle, Endonezya’da sınır sorunlarına yönelik hassasiyet artmış ve özellikle 

medyada Malezya karşıtlığı köpürtülmüştür. Endonezya Devlet Başkanı 

Yudhoyono, 2005 yılında iki devlet arasında patlak veren Ambalat 
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anlaşmazlığı konusunda kamuoyundan gelen tepkilerin de etkisiyle, 

Malezya’ya karşı sert bir tutum sergilemiştir. Ambalat adı verilen deniz 

alanının kimin tarafından kullanılacağına dair sorun, iki devlet arasında 

konfrontrasi döneminden sonra meydana gelen en büyük krizdir. Nitekim 

kriz, iki devletin bölgedeki askeri mevcudiyetini ve donanma devriyelerini 

arttırmasıyla sonuçlanmıştır. İki devletin de ekonomik ve askeri kapasiteleri 

büyüdükçe denizlerdeki egemenliklerini ve sınırlarını güvence altına alma 

konusunda daha kararlı hale gelmeleri şaşırtıcı değildir. Özellikle, 

Endonezya’nın Jokowi döneminde başlattığı Küresel Denizcilik Ekseni, 

bunun en önemli örneğidir. Günümüzde, Ambalat ile ilgili tansiyon düşse de 

sınır anlaşmazlıklarının ikili ilişkileri etkileyebilecek riskler barındırdığının 

altı çizilmelidir. 

Yukarıda bahsedilen ilk üç sorunun, ülkelerin kamuoylarında sık sık 

tansiyonu yükseltmesine rağmen, gelecekte ikili ilişkilere verebileceği 

zararlar açısından sınır anlaşmazlıkları ile karşılaştırıldığında daha 

“yumuşak” kaldığı söylenebilir. Zira sınır anlaşmazlıklarında askerî boyutun 

bulunması, potansiyel çatışma riskini de arttırmaktadır. Öte yandan, ASEAN 

çerçevesindeki bölgesel iş birliğinin ve “akrabalık” olarak tabir edilen kültürel 

bağların, gelecekte karşılıklı gerginlik yaratabilecek mevcut riskleri 

azaltabileceği ileri sürülebilir. Bu bağlamda, Malezya ve Endonezya gibi 

karşılıklı özel bir ilişkiye sahip devletlerin, çıkar çatışmaları söz konusu 

olduğunda bu özel ilişkinin yumuşatıcı bir unsur olup olmadığı incelemeye 

değer bir konudur. Nitekim Ambalat anlaşmazlığı ele alındığında, ortaya 

çıkan krizin iç siyasi dinamikler tarafından tetiklendiği görülmekte ve 

akrabalık bağı ve bölgesel iş birliğinin krizin çıkmasını engellemediği 

anlaşılmaktadır. Yine de bu iki faktörün, krizlerin büyümesini engellemede 

dolaylı olarak rolü bulunduğuna işaret edilebilir. 
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DIŞ POLİTİKA, EKONOMİ VE MEZHEPSEL KİMLİKLER 

ÜZERİNDEN İRAN VE MALEZYA İLİŞKİLERİNİN ANALİZİ  

Engin KOÇ 

1. Giriş  

Güneydoğu Asya’nın önemli ülkelerinden birisi olan Malezya, 

demografik yapısı Malaylar, Hintliler, Çinliler ve diğer gruplar ile renkli bir 

etnik ve dini mozaik görüntüsüne sahiptir. Bununla birlikte Malaylar, 

İslamiyet’i kabul ettikten sonra kendilerini İslam dini ile bütünleştirmiş 

muhafazakâr bir toplumdur. Diğer yandan, ülkede nüfusun çoğunluğunu 

Malay etnik yapısı teşkil etmektedir. 1551 yılında Portekizlilerin Malaka 

Sultanlığı’nı hâkimiyeti altına almasının ardından, Malay Yarımadası tedrici 

olarak Avrupalı sömürgecilerin kontrolüne girmiştir. Bu çerçevede, 1641 

yılında Hollanda, 1786 yılında İngiltere ve 1941-1945 yıllarında Japon 

işgaline maruz kalmışlardır. II. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından, 

İngilizler bölgede sömürge hâkimiyetini yeniden tesis etmişlerdir. 1957 

yılında İngilizlerle sağlanan anlaşmayla Malaya Federasyonu adıyla 

bağımsızlık kazanılmış ve bu devletin resmi dini İslam olduğu kabul edilmiştir 

(Kösebalan 1997: 25-32). Malezya, Malaka Boğazı başta olmak üzere sahip 

olmuş olduğu jeopolitik konum ve yeraltı-yerüstü kaynakları nedeni ile 

sömürgeci güçler tarafından her zaman öncelikli önem verilen yerlerden biri 

olmuştur. 1957 yılında Malaya Federasyonu’nun kurulması sonrasında, 

devletin adı 1963 yılında Sabah ve Sarawak Eyaletleri’nin katılımıyla 

Malezya Federasyonu olarak değiştirilmiştir. Bu süreçte, İngiltere başta olmak 

üzere diğer devletler ile uluslararası sistemde eşit egemen aktör olarak 

ilişkilerini hızlı bir şekilde geliştirmeyi başarabilmiştir. 

Genel anlamda Malezya dış politikasına bakıldığında ülkenin öncelikli 

olarak belirlemiş olduğu ilişki ve etkileşim alanı komşu ülkeler olmakla 
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birlikte, uluslararası sistemde ülkenin tanınırlık ve meşruiyetinin artması için 

Batılı ülkeler ile de ilişkilerini geliştirmeye önem vermiştir. Bu nedenle, 

Malezya’nın bağımsızlık sonrası İngiltere ile ilişkilerin güçlenerek devam 

ettirmiş ve ABD ile de hatırı sayılır bir ilişkiye sahip olmuştur (Koç 2020: 

364). Malezya’nın bağımsızlık sonrası öncelikli politikası komşu ülkeler olan 

Tayland, Endonezya, Filipinler, Çin ve Singapur ile sınır sorunlarını çözmek 

olmuştur. Malezya, bağımsızlık sonrası süreçte Ortadoğu ülkeleri ile olan 

ilişkileri daha çok hac ve umre ibadetinin güvenli bir şekilde yapılması, enerji 

bağlamında kurulan ilişkiler ve ticari temasların başlatılması olmuştur 

(Durmaz, Ra’ees and Hossain 2019). 

2004 yılında dönemin Malezya Başbakanı Abdullah Badawi, ülkesinin 

geleneksel dış politika önceliklerini oldukça açık bir şekilde ifade etmiştir. 

Badawi, Malezya’nın dış politikasının temel amacının geçmişte olduğu gibi 

bugünde ülke çıkarlarını koruma olduğunu ve bunu yaparken, ülkesinin başka 

ülkeleri rahatsız edeceği herhangi bir ideoloji ve rejim ihracının da söz konusu 

olmadığını ifade etmiştir. Bu anlamda, Malezya’nın dış politikası istikrar ve 

barışı korumak, bölgesel ve uluslararası alanda dostane ilişkiler kurmak 

olduğu anlaşılmaktadır (Adam 2011: 54). Badawi’nin Malay dış politikasına 

yönelik belirlemiş olduğu ilke ve öncelikler Malezya’nın bağımsızlığından 

günümüze kadar birkaç istisnai örnekler dışında günümüze kadar devam 

edegelmiştir. Esasında, Kuala Lumpur’un çok kültürlü ve heterojen bir yapıya 

sahip olması, ülkenin farklılıkların ve ayrışmaların sert bir şekilde yaşandığı 

coğrafyada var olması nedeni ile dış politikada mümkün olduğu kadar 

yumuşak ve temkinli davranmayı öncelik edinmiştir. 

Malezya, tarafsız dış politika ve modern bir Müslüman devlet olarak 

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleriyle işbirliği ve karşılıklı ticareti teşvik 

ederek kendi ekonomik gelişmesine katkı sunmaya çalışmaktadır. Malezya, 

KİK ve Ortadoğu ülkeleriyle ticari ilişkilerini geliştirirken en önemli kurumsal 

örgütsel aracı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi Müslüman ülkeler ile 

ilişkileri olmaktadır (Abidin and Haseeb 2018: 1). Yetişmiş insan gücü ve 

teknolojik gelişimde uluslararası anlamda önemli bir seviye kat eden Malezya, 

insan gücü ve bunun verimli kullanımında ciddi sorunlar yaşayan petrol 

zengini Arap ülkelerine teknik bilgi gerektiren alanlarda iş gücünün hatırı 

sayılır bir kısmında bulunmaktadır. Diğer taraftan, muhafazakâr Müslüman 

bir devlet olan Malezya, Ortadoğu bölgesi ile güçlü sosyokültürel bağlara 

sahip olmaktadır. 
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İran-Malezya ilişkilerini inceleyeceğimiz bu çalışma öncelikle 

Malezya’nın Ortadoğu politikasında belirleyici olan etmenleri ele almaktadır. 

Sonrasında ise Malezya ve İran ekonomik ve siyasi ilişkilerinin geçmişi ve bu 

ilişkinin gidişatını belirleyen temel motivasyonlar analiz edilecektir. Bu 

çalışmada, İran Devrimi’nin ikili ilişkilere yansıması, Malezya’nın İran’ın 

devrim ihracı ve Şiileştirme çalışmalarına karşı politikaları ve Arap Baharı 

döneminde İran ve Malezya’nın politikaları analiz edilecektir. 

2. Malezya’nın Ortadoğu Politikası’nı Belirleyen Temel 

Motivasyonlar  

Bağımsızlık sonrası Malezya’nın sınır sorunlarını çözme girişimleri 

Ortadoğu’daki Müslüman ülkeler ile Kuala Lumpur arasındaki ilişkilerin 

gelişmesinde önemli rol oynamıştır. 1963 yılında, Endonezya ve Malezya 

arasında çıkan sınır ihtilafı ve çatışmalar esnasında İngiltere ve ABD’nin 

desteği ile kendi lehine sınır sorununu çözmeyi başaran Malezya, 

Ortadoğu’daki Müslüman ülkelerin tepkisinden uzak durmak adına Suudi 

Arabistan başta olmak üzere bölgedeki diğer ülkeler ile ilişkilerini 

geliştirmiştir (Hussin, Nasir and Salleh, 2015: 464-465). Malezya, bölge 

ülkelerinin siyasi desteğini almak veya muhtemel tepkilerinden korunmak 

amacıyla bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerini rasyonalist bir şekilde 

güçlendirmiştir. Malezya’nın Körfez enerji kaynaklarına giderek ihtiyacının 

artması, Malay öğrencilerin dini eğitim almaları için Mısır başta olmak üzere 

diğer bölge ülkelerine gönderilmesi ve Soğuk Savaş konjonktüründe 

antikomünizm karşıtlığı çerçevesinde Malezya’nın Ortadoğu’ya ilgisi 

artmıştır.  

Malezya’nın Ortadoğu politikalarına bir başka boyuttan bakıldığında, 

ekonomik faktörlerin ve ticari ilişiklerin yanında, ortak dini paylaşma 

ilişkilerin yönetilmesinde önemli belirleyici faktör olduğu bilinmektedir. Dini 

anlamda birçok Ortadoğu ülkesi ile ortak paydalara sahip olsa da Malezya, 

kendine has İslam anlayışı ile Ortadoğu’da gerek Şii gerekse Sünni ülkelerden 

de birçok farklılıklara sahip olmaktadır (Hussin, Idris and Salleh 2018: 434). 

Malezya’nın jeopolitik konumu ve çok din çok kültürlü demografik yapısı ve 

halkının bir arada yaşama istencine sahip olması ülkedeki birbirinden farklı 

olan grupların ılımlı yaşam tarzlarına yönelmelerini kolaylaştırmıştır.  

1990 sonrasında Malay dış politikasında daha önceden var olan İslami 

söylemlerin içsel ve dışsal nedenlerden giderek daha da arttığı bilinmektedir. 

Özellikle, Malay siyasi liderlerin Filistin meselesine sahip çıkmaları ve Malay 
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kamuoyunu bu konuda yönlendirmeleri gözden kaçmamıştır. Bunun yanında, 

Malezya’daki katı İsrail karşıtlığı ve Filistin meselesini destekleyici tavırlar 

sergilemesi hem Arap hem de İslam dünyasının Malezya’ya ile ilişkilerini 

geliştirmelerinde önemli bir faktör olmuştur. Örneğin, Malezya birçok 

platformda Filistin meselesinin sadece, bir Arap meselesi olmadığını 

yeryüzündeki bütün Müslümanların sahiplenmesi gerekli olduğu görüşünü 

dile getirmektedir (Kösebalan 1997: 54). Bununla birlikte, Malezya Oslo 

Anlaşmalarını ve çift devletli bir sistemi savunduğunu duyurmuş, aynı 

zamanda İsrail’in Batı Şeria’yı işgal girişimlerini de en üst düzeyde 

kınamıştır. İsrail ile görüşme ve tanıma konusundaki pozisyonundan herhangi 

geri adım atmamak Malezya’nın Ortadoğu’daki en belirgin yaklaşımı olarak 

bilinmektedir (Burton 2021: 240). Diğer taraftan Malezya, Ortadoğu’ya 

yaklaşımında devletlerin benimsemiş olduğu rejimleri de politik anlamda 

kendisi için problem yapmamıştır. Bu anlamda, Malezya bölgede monarşi ile 

yönetilen Körfez Ülkeleri başta olmak üzere, cumhuriyet, teknokrat, tek parti 

veya askeri darbeler ile yönetilen diğer ülkeler ile siyasi, ekonomik ve kültürel 

ilişkilerini güçlü tutmuştur.  

Malezya-KİK ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkiler ise KİK ülkelerinin, 

Suudi Arabistan ve 1961 Kuveyt hariç bağımsızlığını kazandığı 1971 yılı 

sonrası başladığını söyleyebiliriz. Malezya'nın Arap Körfez ülkeleriyle 

diplomatik ilişkileri oldukça yenidir, bunun en önemli nedeni Suudi Arabistan 

hariç, KİK üye ülkelerinin büyük bir kısmının resmi olarak 1970 sonrası 

modern bir devlet haline dönüşmesidir. 1981 yılında Suudi Arabistan 

liderliğinde Kuveyt, Bahreyn, Katar, BAE ve Umman’ın anlaşmasıyla KİK 

kurulmuş ve Malezya-KİK arasındaki ilişkiler siyasetin yanında hızlı bir 

şekilde ekonomik bir boyut kazanmaya başlamıştır. Bu anlamda, Malezya ve 

KİK ülkeleri arasındaki ilişkiler iki yönde incelenebilmektedir. Bunlar, 

kurumsal anlamda Malezya ve KİK ve bireysel anlamda devlet düzeylerinde 

Malezya ve KİK üye ülkeleri şeklinde incelenebilir. Kurumsal düzeydeki 

ilişkilerin en önemli ortak paydası, 2007 yılında teklif edilen Malezya-KİK 

serbest ticaret anlaşması (FTA) girişimidir. Bununla birlikte, Malezya ve 

Körfez Arap ülkeleri Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) üyeleri ile 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde farklı ortak politikalar yürütülmeye 

çalışılmıştır (Hussin, Nasir and Salleh, 2015: 463). Bununla birlikte, Malezya 

ve KİK ülkeleri arasındaki ilişkiler BM başta olmak üzere OPEC gibi önemli 

uluslararası siyasi ve ekonomik örgütler aracılığıyla canlı tutulmaya 

çalışılmaktadır.  
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3. İran-Malezya Diplomatik İlişkilerinin Başlaması ve 1979 İran 

Devrimi Sonrası İkili İlişkiler  

Malezya’nın bağımsızlığını elde etmesi ardından, ülkenin uluslararası 

tanınırlığını arttırmak ve meşruiyetini güçlendirmek için hızlı bir şekilde 

birçok ülke ile Kuala Lumpur arasında diplomatik temaslar başlamıştır. 1968 

yılında İranlı iş adamı Ali Akbar Mahnoudji ve Malezya Ticaret Bakanı Lim 

Wee Aun’un Kuala Lumpur’daki görüşmesi ile Malezya-İran arasında ilk 

resmi temasların başladığı bilinmektedir. Bu görüşme sonrası iki taraf 

arasında siyasi ve ticari ilişkileri başlatmak amacıyla mutabakat 

imzalanmıştır. Bu mutabakat sonrası, Şah Muhammed Rıza ve eşi Şahbanu 

İranlı bürokratlar ile birlikte Malezya’ya resmi bir ziyarette bulunmuştur. 

Malezya Sultanı ise 1971 yılında Pers İmparatorluğu’nun 2500. kuruluş 

yıldönümü kutlamaları için İran’a Şah’ın misafiri olarak davet edilmiştir (Idris 

and Yusoff 2015: 126). Bu dönemde İran’ın siyasi, ekonomik ve askeri 

anlamda güçlenmesini sağlayan bazı gelişmeler olmuştur. Sovyetlerin ve Arap 

Sosyalist Milliyetçilik fikrinin bölgede nüfuzunun artmaması için ABD 

Başkanı Nixon önderliğinde İran ve Suudi Arabistan’a bölgenin güvenliğini 

koruma vazifesi, yani; bölgede ABD’nin jandarması olma görevi verilmiş ve 

İran’ın Batı ülkeleri askeri ile ilişkileri güçlendirilmiştir. Diğer taraftan, 1973 

yılında yaşanan petrol krizine taraf olmayan İran, petrole bağımlı gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerin en güvenilir ekonomik partneri olmuş ve İran bu 

durumdan muazzam ekonomik gelirler elde etmiştir.  

İran’ın petrol gelirleri artması ile ülkede orduya biçilen rol de de bir artış 

olmuştur. Şah Savunma Bakanlığı’nın adını, Savaş Bakanlığı olarak 

değiştirmiş ve ordunun bütçesi olağandan oldukça fazla oranda arttırılmıştır. 

1973 yılında 5,5 milyar dolar olan ordu bütçesi 1977’de 7,3 milyar dolara 

ulaşmıştır. İleri teknoloji ve kalitedeki silahlara sahip olmak isteyen Şah, 1975 

yılında Körfez’in en güçlü donanmasına ve hava kuvvetleri filolarına sahipti 

(Abrahamian 2008: 125). İran’ın, o dönem Ortadoğu’da siyasi ve askeri 

açıdan önemli bir aktör olması, İran-ABD ittifakı ve İran’ın Umman’ın Dhofar 

ve Güney Yemen’deki Marksist gruplara karşı yürüttüğü başarılı politikalar 

İran’ın bölge dışı ülkeler tarafından ciddiye alınmasını sağlamıştır.  

1970’li yılların sonuna gelindiğinde son on yılda uluslararası politik 

alanda ortaya çıkan bazı gelişmelilerin dünyanın farklı yerlerinde siyasal 

İslamcı akımları ve partileri güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Bunlardan ilki, 

1973 yılında Mısır’ın İsrail’e saldırması ve kazandığı kısmi zafer. İkincisi, 
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OAPEC’in (Ortadoğu Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri) ekonomik 

faaliyetlerini giderek siyasi bir güç haline getirmesi ve 1973 Petrol Krizinin 

etkisidir. Sonuncusu ise 1979 İran Devrimi’nin başarılı olmasıdır (Ali 1984: 

299). Hızı giderek artan İslamcılık akımından sadece, Ortadoğu’daki Arap 

ülkeleri etkilenmemiştir. Malezya ve Endonezya gibi Güneydoğu Asya 

ülkeleri de oldukça fazla etkilendiğini söyleyebiliriz. Bu ülkelerin İran ile 

devrimden önce diplomatik ilişkilerini tesis etmesi ve ticari ilişkilerinin 

dinamik bir şekilde devam etmesi İran Devrimi’nin bu ülkeler tarafından 

yakından takip edilmesini gerekli kılmıştır. 

Tarihsel olarak bakıldığında Malezya, 1970 yılında Tahran’da elçilik 

açmış, 1980 yılında ise İran hükümeti Kuala Lumpur’da ülkesinin elçiliğini 

açma kararı almıştır. İran devrimi Ortadoğu’da ortaya çıkan yeni gelişmeler 

Malezya tarafından başlangıçta endişeli bir şekilde karşılansa da, bunun ikili 

ilişkilere kısa vadede olumsuz bir yansıması olmadığı görülmüştür (Hussin, 

Idris and Salleh 2018: 50). 1979 sonrası dönemde İran bir seçenek olarak 

değil, zorunlu olarak yönünü ABD ile iyi ilişkilere sahip olmayan veya 

ABD’nin çok etkin olmadığı ülkelere dönmüştür. Bunun en önemli 

örneklerinden birisi, İran’ın yeni güç dengesi kurmak ve bu dengede var 

olmak amacıyla Güneydoğu Asya ülkeleri ile ilişkilerini geliştirmiştir. İran, 

Güneydoğu Asya’da bulunan Malezya ve Endonezya gibi ülkeler ile 

ilişkilerini geliştirirken “İslam Kardeşliği” retoriğine oldukça sık bir şekilde 

başvurmaktadır. Bununla birlikte, özellikle Filipinler, Tayland ve Myanmar 

gibi etnik ve dini çatışmaların yaşandığı bölgelerde yaşayan Şiileri kontrol 

etme adına koruyuculuk rolü üstlenmeye de çalışmaktadır (Başaran 2020: 

337). Bu ülkelerin İran ile sınırları olmaması, çıkar çatışmasına girecek siyasi 

ve ekonomik alanların yok denecek kadar az olması ve coğrafi anlamda 

birbirlerinden uzak olmaları ikili ilişkilerde sorunlu süreçlerin yaşanmamasına 

neden olmuştur.  

İran’ın Batı yanlısı bir devlet iken İslam Cumhuriyeti’ne dönüşmüş ve 

mezhepsel bir yönetim tarzı sergilemiştir. Bu durumun bütün Müslüman 

ülkeleri etkileyecek sonuçlarının olması Müslüman nüfusunun tamamına 

yakını Sünni olan Malezya’nın da tedirgin olmasına neden olmuştur (Idris and 

Yusoff 2015: 124). Malay Müslümanların geleneksel anlamda Sünni/Şafi 

olmaları ve çatışmadan uzak muhafazakâr bir yapılarının olması ülkenin 

önemli bir özelliğidir. 1979 İran Devriminin dışa genişleyici, mezhepsel ve 

çatışmacı bir yönünün olması Muhafazakâr Sünni Malay siyasetçilerin bu 
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devrime karşı ihtiyatlı yaklaşmalarına neden olmuştur (Koç 2020: 367). 

İran’ın Körfez’deki komşu Arap ülkelerinin liderlerine karşı kullanmış olduğu 

sert siyasi üslup, Irak ile sürtüşmelerin savaşa varması ve Şiilerin azınlık 

olduğu veya çoğunluk olup iktidarı elde tutmadıkları ülkeler ile yaşadığı 

sorunlar Asya Pasifik’teki Müslüman Sünni devletleri de endişelendirmiştir. 

İran’ın Arap ülkelerindeki monarşileri ve bölgedeki şeriat kanunları ile 

yönetilmeyen cumhuriyet rejimlerini meşru otoriteler olarak görmemesi, 

devrimin siyasi otoriteleri yıkıcı söylemleri etnik ve dini anlamda birbirinden 

farklı birçok insanın yaşadığı ve çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 

Malezya’nın İran Devrimine karşı tedirginleşmesine neden olmuştur. 

Porter (2002: 71), İran Devrimi’nin Tahran-Malezya ilişkilerine dolaylı 

yoldan katkıları olduğunu düşünmektedir. Bu düşüncesini İran Devrimi’nin 

gerçekleştiği zaman dilimi ile Güneydoğu Asya’da İslamcı siyasi parti ve 

grupların etkisinin arttığı dönemin örtüşmesi ile dolaylı yoldan İran 

Devrimi’nden etkilenildiğini düşünmektedir. Özellikle, Malezya’da uzun 

yıllar muhafazakâr muhalefeti temsil eden Malezya İslam Partisi (Parti Islam 

SeMalaysia-PAS) gibi gruplar üzerinde ideolojik ve siyasi anlamda İran 

Devrimi’nin ve devrimin savunduğu fikirlerin önemli etkisi olduğu 

bilinmektedir. Diğer taraftan, Devrim sonrasında İran’da artan İsrail karşıtlığı 

ve Filistin Meselesinin siyasi anlamda araçsallaştırılması Malezyalı 

Müslümanların, özellikle Siyasal İslamcıların gözünden kaçmamıştır. İran’ın 

Hamas ve Hizbullah’a İsrail karşıtlığı gereği vermiş olduğu askeri ve 

ekonomik destek sadece Malezya’da değil birçok Sünnilerin çoğunluk olarak 

yaşadıkları Müslüman ülkelerde de takdir toplamıştır.  

İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani (1989-1997), ülkesini dışa daha 

fazla açmak ve Tahran üzerindeki uluslararası baskıları azaltmak amacıyla dış 

politikada pragmatist bir strateji izleme kararı almıştır. Dr. Mahathir 

Muhammed, 1994 yılında Tahran’a resmî bir ziyaret düzenlemiş ve bu ziyaret 

esnasında iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirmek 

amacıyla önemli anlaşmalar yapılmıştır. Altı ay sonra Kuala Lumpur’a iade-i 

ziyarette bulunan Rafsancani enerji alanında Malezya ile önemli anlaşmalar 

imzalamıştır. İran’ın Sirri petrol alanının borsadaki varlığının %30’u 

Malezya’ya satılmıştır (Soltanninejad 2017: 35). Devrim sonrası ABD başta 

olmak üzere, diğer Batılı ülkeler tarafından siyasi ve ekonomi anlamda kara 

listeye alınan İran için, Malezya gibi ülkeler önemli stratejik dışa açılım 

kapıları olmuştur. 
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Gerek Malezya gerekse İran ikili ilişkilerin yoğun bir şekilde gelişmesi 

için elinden geleni yapmıştır. Her iki ülkenin siyasi liderleri karşılıklı 

diplomatik ziyaretleri gerçekleştirirken diğer taraftan, ticari ilişkilerin 

gelişmesi için büyük çaba sarf etmektedirler. Genel anlamda bakıldığında 

İran, Malezya’nın Batı Asya’da Birleşik Arap Emirliği ve Suudi 

Arabistan’dan sonra en iyi ticari ilişkilerinin olduğu üçüncü ülke olmaktadır 

(Idris and Yusoff, 2015: 123). Bu da iki devlet arasındaki ilişkilerin İran 

Devriminin ortaya çıkardığı tedirginlik ve Malezya’daki mezhepsel 

tartışmaların çok ötesinde olduğunu göstermektedir. Malezya ve İran 

ilişkilerinde, özellikle devrîm sonrası ilişkilerde birtakım mesele ve engeller 

ortaya çıkmış olsa da, bu süreç siyasi ve ekonomik ilişkilere zarar verilmeden 

istikrarlı bir şekilde yönetilmiştir. Özellikle, iki taraf arasındaki ticari 

ilişkilerde istikrarlı bir şekilde artış yaşanmıştır. 

2011 yılına gelindiğinde, Malezya’da hatırı sayılır İranlı turist ve 

öğrencinin ülkede bulunduğunu söyleyebiliriz. 130.000 İranlı turist ülkeyi 

ziyaret etmiş ve 70.000 İranlı öğrenci Malezya’daki üniversitelerden eğitim 

almıştır. Malezya hükümetinin ülkenin tanınırlığını arttırmak ve dış iş gücü 

ve yatırımlarını çekmek adına oluşturduğu Malaysia My Second Home 

projesinden en çok yararlanan ülke vatandaşlarından birisi İranlılar olmuştur. 

Bu proje ile 10 yıllık çok girişli vize ve oturum hakkı elde eden birçok İranlı 

Malezya’da birçok ticari şirket kurmuş veya hissedar olmuştur (Castlereagh 

Associates 2019: 16). Malezya hükümetinin İran vatandaşlarını vizesiz kabul 

etmesi dış dünyaya açılım için İranlılar için önemli bir fırsatta olmaktadır. 

Birçok ülke tarafından İran vatandaşlarına uygulanan ağır vize prosedürleri 

düşünüldüğünde İranlıların Malezya’ya neden önem verdikleri 

anlaşılmaktadır.  

İranlıların Malezya’yı eğitim, ticaret ve yaşam için seçmelerinin diğer 

bazı önemli nedenleri vardır. Bunlardan bazıları ise Malezya’nın 

Avusturalya’ya olan yakınlığı (ki birçok İranlı bu ülkeye bir şekilde 

vatandaşlık almak ve yaşmak için geçmek istemektedir), Malezya’nın katı 

kurallar ile yönetilen bir ülke olmaması, eğitim dilinin İngilizce olması ve son 

olarak ise Malezya’nın ucuz bir ülke olmasıdır. Bununla birlikte, 2009 yılında 

İran’da ortaya çıkan Yeşil Hareket’in birçok mensubu ve liderleri İran’daki 

baskı ve iktidarın sert tutumundan Malezya’ya kaçmıştır (Kamal and Hossain 

2017: 119).  
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4. Malezya’da Hissedilen Mezhepsel Tedirginlikler ve Ülkede 

Şiiliğin Yayılmasına Karşı Alınan Önlemler 

Yeryüzünde 1,5 milyar Müslüman yaşadığı bilinmektedir. Toplam 

Müslüman nüfusun sadece yüzde onunu temsil eden Şiiler İran, Irak, Bahreyn, 

Azerbaycan ve kısmen Lübnan’da çoğunluk olmaktadır. Farklı ekollerdeki 

Şiiler veya Şiiliğin alt ekolleri Orta Doğu, Güney Asya ve Balkanlara 

yayılmıştır. Afganistan, Pakistan, Hindistan, Arnavutluk, Kuveyt, Katar, 

Umman, BAE gibi ülkelerde yaşamaktadır ve Afrika’da da son 40 yılda 

Şiileşme oranı artmaktadır (Keskin 2008: 32-33). İran, dünyanın birçok 

bölgesinde özellikle Sünni Müslümanların yaşadıkları ülkelerde Şiirleştirme 

projelerinin en önemli finansal ve ideolojik destekçisi olmaktadır. İran, 45 

ülkede 600 den fazla İranoloji merkezi kurmuş beş Orta Doğu ülkesinde on 

üç, sekiz Asya-Pasifik ülkesinde otuz sekiz, yedi Avrasya ülkesinde iki yüz 

üç, yirmi bir Avrupa ülkesinde iki yüz seksen bir ve diğer bazı ülkelerde çeşitli 

sayılarda merkeze sahiptir (Yeğin, 2017: 26). İran’ın finansal destek ve insan 

kaynağı sağladığı birçok İranoloji merkezleri, Farsça dil kursları veya dini 

eğitim veren kuruluş dünyanın birçok bölgesinde aynı zamanda mezhepsel 

propaganda alanı olarak ta kullanılmaktadır.  

1979 İran Devrimi sonrasında Müslümanların yaşadıkları birçok ülkede 

Siyasal İslamcı grupların bazıları Tahran’a oldukça sempatik yaklaşmıştı. 

Güneydoğu Asya’da ve özellikle Malezya’da siyasal İslamcı gruplar arasında 

popülaritesi artan İran’a, birçok öğrenci eğitim almak amacıyla gitmiş ve 

bunların hatırı sayılır bir kısmı Şii mezhebini benimsemiştir (Shanahan, 

2014). Malayların Şiileşmeye ilgi duymasına, Malay hükümeti tarafından ilk 

başta ciddi bir tepki verilmemiştir. Bunun en önemli nedeni ise bu durumun 

oldukça kısıtlı ve birkaç kişiye özel olması ile alâkalı olmasıdır. Bununla 

birlikte, ülkede Şiiliğin giderek artması ve İran’a komşu olan ülkelerin İran’ın 

bu ülkelerdeki mezhepsel kimlikleri kullanarak iç işlerine müdahale etmek 

istemesi Malay hükümetinin Şiilik konusunu ciddiye almasına sebep 

olmuştur.  

Malezya, Şiili’ğe karşı oldukça ön yargılı olan Müslüman ülkelerden 

birisidir. Bunun en önemli nedeni ise İran devriminin mezhepsel yayılmacılık 

yapması ve ülkelerin iç işlerine müdahale etmesidir. Bu nedenle, Malezya Din 

İşleri Kurulu 1984 yılında bir fetva yayınlamış ve bu fetvada Zeydi ve 

Caferilerin mezhepsel pratiklerine Malezya’da müsaade edileceği ifade 

edilmiştir. 1996 yılında yayınlanan ikinci fetva ile 1984 yılındaki fetva iptal 
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edilmiş ve Şiiliğin Caferilik ve Zeydilik kolları da dâhil bütün alt ekollerinin 

dini ve sosyal faaliyetlerinin icra edilmesi Malezya genelinde meşru olarak 

kabul edilmemiştir. Öte yandan, 2011 yılında Din İşlerinden sorumlu Devlet 

Bakanı Datuk Seri Jamil Khir Malezya’da Şiilerin propaganda yapmamak 

koşulu ile Şiilerin ibadet ve mezhepsel pratiklerine müdahale edilmeyeceğini 

ifade etmiştir (Idris and Yusoff, 2015: 130).  

2013 yılında Malezya’da hükümet Şii meselesinin üzerine biraz daha 

gitmesi ile birlikte ülkede mezhepsel ayrımcılık gibi konular daha çok 

konuşulmaya başlamıştır. Başbakanlık ofisinden Jamil Khir Baharom’un 

yaptığı açıklama ile Şiilerin ülkesinde cezalandırılmadığı veya baskı 

uygulanmadığını dile getirmiştir. Buna ek olarak, Baharom kendi hükümetinin 

Şiili’ğin ideolojik bir şekilde ülkesinde yayılmasına asla müsaade edilmeyeceğini 

de ifade etmiştir (McCartney 2013). Malezya, İran ile ilişkilerini geliştirmeye 

ve güçlendirmeye özen gösterirken diğer taraftan, Malezya’da yaşayan 

İranlıların ülke içerisinde Şiili’ği yaymasını ve Malay vatandaşlarının Şiili’ğe 

sempati duymasından da endişelenmektedir. Bu nedenle, ülkedeki İranlıların 

bir kısmının Malay istihbaratınca yakın takibe alındığı ve faaliyet alanlarının 

kısıtlanmaya çalışıldığı bilinmektedir. 

Malezya’da hükümet Şiili’ği açık bir şekilde kontrol etmeye çalışmakla 

birlikte, Suudi Arabistan merkezli Selefili’ğin Malay toplumunda karşılık 

görmemesi ve yerleşmemesi için aynı ciddi önlemleri aldığı söylenemez. 

Malay politikacılar ve din adamları Şiilik ve Selefili’ğe karşı aynı noktadan 

baktıklarını söyleseler de Suudi Arabistan destekli Selefi eğitim veren kurum 

ve kuruluşların Malezya’da faaliyet göstermeleri ve taraftar kazanmaları 

Malay hükümetinin gözünden kaçmaktadır (Waikar, Osman and Ali 2021: 

250). Bu durumun en önemli nedenlerinden bazıları; Malezya’da yaşayan 

Müslümanların ezici çoğunluğunun Sünni olması, Körfez ülkelerinin 

Malezya’da önemli eğitim ve öğretim alanlarına büyük miktarda finansal 

hibeler yapılması ve Körfez ülkeleri ile Malezya’nın güçlü ticari bağlara sahip 

olmasıdır. 

5. Arap Baharı Dönemi’nde Bölgesel Gelişmelerin Kuala Lumpur-

Tahran İlişkilerine Yansımaları 

2011 yılında Bahreyn’deki protestoların giderek Manama hükümetinin 

kontrolünden çıkması ve protestoları bastırmak için Suudi Arabistan ve 

BAE’nin müdahil olması ile olaylar giderek büyümüştür. İran’ın desteklediği 
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iddia edilen Bahreyn’deki muhalif Şii grupların sert bir şekilde sindirilmesi 

sürecinde Malezya, Suudi Arabistan’a destek vermiştir. Bu durum, Riyad-

Kuala Lumpur ilişkilerinin güven kazanmasına neden olurken, İran tarafı bu 

durumdan hoşnut olmamıştır. Öte yandan, 2012 yılında Malezya hükümeti 

ABD yaptırımlarına maruz kalmamak için İran’dan petrol alımını 

durdurduğunu duyurmuştu. Haziran ayında ise Tayland’da İsrailli görevli bir 

gruba bombalı saldırı düzenleyip Malezya’ya kaçan İran vatandaşı bir kişiyi 

Tayland hükümetine iade etme kararı alması, İran-Malezya ikili ilişkilerinde 

yaşanan diğer olumsuz gelişmeler olmuştur (Hussin and Salleh, 2016: 294-

295). Genel anlamda bakıldığında, Batılı ülkelerin İran’a uyguladığı 

yaptırımların İran-Malezya ticari ilişkilerine de sert yansımaları olmuş her iki 

tarafta bu dönemde ikili ticaretten elde edecekleri kâr marjını düşürmüştür. 

Fakat ticarette, Batılı ülkeler üzerinden yaşaman bu olumsuz durum siyasi ve 

diplomatik ilişkilere ciddi bir etkisi olmamıştır. 

Malezya, Mısır’da Mübarek rejiminin devrilmesini ve Mursi’nin 

cumhurbaşkanı olarak seçilmesini pasif bir şekilde desteklemiştir. Bununla 

birlikte, Malezya’daki siyasal İslamcı gruplar, Mısır ve bölgenin diğer 

ülkelerinde meydana gelen değişimleri yakından takip etmişlerdir (Durmaz 

and Shukri 2019: 130-131). Malezya Başbakanı Necip (2009-2018), ülkesinin 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika politikasında radikal değişikliklere gitmiştir. 

Malezya’nın geleneksel kendi sınırlarından çıkıp, Ortadoğu’daki bölgesel 

liderlik yarışında Suudi Arabistan’ın yanında İran karşıtı pozisyonda yer 

alması Malay dış politikasında radikal bir dönüşüm olarak algılanabilir. 

Necip, ülkesinin Yemen’deki savaşa Suudi Arabistan’ın yanında katılım 

göstermesinin sadece, sembolik bir tarafı olduğunu ifade etmiştir. Bunun 

yanında, ikili ticari ve siyasi ilişkilerde artış, Necip’in Suudi Arabistan ve 

BAE ile birlikte Yemen’deki savaşa katılması ve İran ile ilişkilerini azaltması 

için rüşvet aldığı suçlamaları da, Malezya’nın Yemen’deki politikalarına 

yönelik farklı düşünceleri arttırmıştır (Waikar, Osman and Ali 2021: 252). 

Malezya Savunma Bakanı Hishamuddin Hussein’in, 2017 yılında İran’ın 

bölgeyi istikrarsızlaştırıcı bir unsur olduğunu ifade etmesi ve Malezya’nın 

Yemen’deki çatışmalara Suudi Arabistan’ın yanında katılmasının en önemli 

nedeninin Suudi Arabistan’ın himayesinde bulunan kutsal şehirlerin 

korunmasına katkı sağlamak olarak ifade etmiştir (Zolkepli 2017). Bu durum 

birçok Malay siyasi elit tarafından hoş karşılanmamış ve ülkelerinin 

geleneksel dış politika ilkelerine geri dönmesi talepleri dile getirilmiştir.  
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Malezya hükümetinin 2017 yılında almış olduğu bir karar ile radikalizm 

ve aşırılıkla mücadele etmek için Suudi Arabistan finansal desteği ile 

Putrajaya’ya Kral Salman Uluslararası Barış Merkezi açacağını duyurmuştur. 

Riyad ile stratejik ilişkilerin bir işareti olarak düşünülen bu durum ardından 

Malezya, Suudi Arabistan’ın başını çektiği Ortadoğu’da terörizm ile mücadele 

harekâtlarında daha aktif olarak yer almıştır. Malezya’nın geleneksel 

politikalarına uygun düşmeyen bu durum ile Malezya, aynı zamanda 

Yemen’deki iç savaşa Suudi Arabistan tarafında müdahil olmuştur 

(Castlereagh Associates 2019: 13). Malezya’nın Ortadoğu siyasetine askeri 

anlamda ve İran karşıtlığı pozisyonunda var olması İran-Malezya ilişkilerini 

etkilemişse de, iki taraf arasındaki siyasi ilişkilere hatırı sayılır bir zarar 

vermediği söylenilebilir.  

İran ve Suudi Arabistan arasındaki rekabet devletler, devlet destekli 

örgütler ve ulusaşırı örgütler üzerinden devam etmektedir. Malezya, İran ve 

Suudi Arabistan ile diplomatik anlamda iyi ilişkilere sahip olmak ile birlikte; 

ekonomik anlamda her iki ülke ile ilişkilerini geliştirmeye devam etmektedir 

(Hussin and Idris, 2017). Bununla birlikte Malezya, İran ve Suudi 

Arabistan’ın güç ve nüfuz mücadelesinin bir kısmının yaşandığı bir coğrafya 

konumunda olmaktadır. Malezya, nüfusunun çoğunluğu Müslüman ve 

Müslüman nüfusunda yine çoğunluğu Sünni mezhebi benimsemektedir. 

Malezya’nın, İran ve Suudi Arabistan arasındaki güç mücadelesinden 

ideolojik olarak etkilenmesinin en önemli nedenlerinden birisi Malezya’nın 

her iki ülkenin sahip olduğu petrol kaynaklarına olan ihtiyacı ve kendi ulusal 

sınırları içerisinde Müslümanlar arasında giderek artan Şii ve Selefi ideolojik 

kutuplaşma olmaktadır (Hussin, Nasir and Salleh, 2016: 432). 

2018 yılında Mahathir Muhammed’in tekrardan Malezya’da iktidara 

gelmesi ile birlikte ülke dış politikada ciddi bir toparlanmaya gittiğini 

söyleyebiliriz. Suudi Arabistan ve BAE ile olan ilişkileri daha kontrollü bir 

şekle sokan Mahathir, Katar’a uygulanan ambargoya karşı Riyad ve Ebu 

Dabi’yi rahatsız etmeden Doha’nın yanında durmaya çalışmıştır. Bu dönemde 

Malezya’nın özellikle, Türkiye ve İran ile geliştirilen ilişkileri oldukça dikkat 

çekmektedir (Koç, 2020: 364). Malezya Başbakanı Dr. Mahathir liderliğinde, 

giderek artan İslamofobiye karşı 2019 yılında düzenlenen Kuala Lumpur 

Zirvesi’ne Suudi Arabistan davet edilmemiştir. Riyad, bunu İslam İşbirliği 

Teşkilatı üyeleri içerisinde bir ayrılık çıkarmak olarak nitelemiştir. Bununla 

birlikte, İran Zirveye davet edilmiştir (Cafiero and Al-Jaber 2019). Suudi 

Arabistan’ın Zirve’den by pass edilmesinin en önemli nedeni, Malezya’nın 
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Yemen politikasında atmış olduğu geri adım konusundaki ciddiyeti başta 

olmak üzere, Malezya’da eski Başbakan Necip’in Körfez merkezli rüşvet 

alma, görevi kötüye kullanma davasının devam etmesi ve Riyad’ın Gazeteci 

Cemal Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğudur. Suudi Arabistan farklı 

platformlarda bu zirvenin İİT’na alternatif olarak kurulduğu ve İİT’nin içinde 

bölünmeye yol açacağını söylese de, Zirvenin paydaşı olan ülkeler tarafından 

Riyad’ın tutumu ciddiye alınmamıştır.  

Malezya, İran’ın nükleer enerji elde etme meselesine yönelik tutumu 

nükleer silahlanma konusunda belirlediği politikalar ile paralelliktedir. Bu 

anlamda Malezya, dünyanın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini veya 

en azından nükleer silah kontrollerinin ve nükleer güçlerin verilen 

taahhütlerini yerine getirmesini savunmaktadır. İran meselesine gelince 

Malezya İran’ın ambargolar ile terbiye edilmesine karşı çıkmakta sorunun 

diplomasi yolu ile çözülmesi gerektiğini düşünmektedir (Adam 2011: 57). 

Bununla birlikte, İran’ın da diğer devletler gibi teknolojik ve ekonomik 

amaçları için barışçıl nükleer enerji sahibi olmasının uluslararası sistemi 

rahatsız etmemesi gerektiğini düşünmekte ve Malezya bu politik duruşunu 

birçok platformda dile getirmektedir (Sedgley 2012). Diğer taraftan, nükleer 

silahların yayılmasının sadece bölge için değil bütün insanlık için ciddi 

tehlikeler barındırdığını görüşüne sahip olan Malezya, İsrail’in sahip olduğu 

düşünülen nükleer silahlarında meşru kabul edilmemesini gerektiğini 

düşünmektedir. 

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan 

çekilme kararı alması sonrasında, Güneydoğu Asya’nın iki önemli ülkesi olan 

Malezya ve Endonezya bu durumdan mutsuz olduklarını ifade etmiştir. Aynı 

zamanda, uluslararası ilişkilerde orta büyüklükte bir aktör olan bu devletler 

ABD yaptırımlarına maruz kalmamak için İran’daki birçok ticari faaliyetlerini 

durdurma veya İran dışına çıkarma kararı almışlardır (Burton 2021: 238). 

Özellikle, bu süreçte enerji sektöründe yapılması planlanan yatırım ve 

anlaşmalar oldukça zarar görmüş ve iki ülke arasındaki toplan ticaret oranı 

dolaylı olarak azalmıştır. 

Malezya’nın ülke içerisinde DAEŞ terör örgütünün güçlenmemesi adına 

önemli tedbirler alması bazı vatandaşlarının Irak ve Suriye’ye DAEŞ ve el 

Kaide gibi örgütler için savaşmasına engel olmamıştır (Sani 2016). Hatta bu 

bölgelere cihat adına katıldıklarını belirten Malaylar kendi dillerinde “Katibah 

Nusantara Lid Daulah Islamiyyah” isimli bir birim kurmuşlardır. Bu grup, 

aynı zamanda sosyal medya hesaplarından Malayları etkilemeye çalışarak 
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DAEŞ saflarına katılmaları için uzun bir dönem ikna faaliyetleri yürütmüştür 

(The Star 2017). Malezya, Arap Baharı Dönemi’nde Ortadoğu’da ortaya çıkan 

yeni çatışma ve radikal örgütlerden de tehlike algılamıştır. Bunun en önemli 

nedenlerinden birisi çok kültürlü, çok din ve etnik kimliklere sahip olan 

Malezya’nın DAEŞ ve el Kaide gibi terör örgütlerinin kendi vatandaşları 

arasında rağbet görmesi ihtimalidir. Son yıllarda, Malezya’da Malayların 

geleneksel İslam anlayışından oldukça farklı olan Selefiliğin ve Şiiliğin 

giderek yayıldığını düşündüğümüzde Kuala Lumpur hükümetinin 

tedirginliklerinin rasyonel bir çıkarım olduğu anlaşılmaktadır.  

3 Ocak 2020 tarihinde Bağdat havaalanı yakınlarında, ABD’nin yapmış 

olduğu saldırı ile öldürülen İran’ın Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı 

Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesi karşısında, 

dönemin başbakanı Dr. Mahathir tepki göstermiştir. Bu suikastın, aynı 

zamanda ülkeler tarafından ciddi bir güvenlik sorunu olarak algılanması 

gerektiğini ve ABD’nin İran’a karşı sert politikalarından hoşnutsuzluğunu 

ifade etmiştir (MepaNews 2020). Dr. Mahathir’in, Malezya siyasetini 

Necip’ten sonra tekrar kontrol altına almasıyla birlikte, Ortadoğu 

politikasında tekrar ılımlı ve çok taraflı politikalara geçilmiştir.  

6. Sonuç 

İran-Malezya ilişkilerini incelediğimiz bu çalışma coğrafi anlamda farklı 

bölgelerde bulunan, farklı siyasal ve toplumsal yapılara sahip, uluslararası 

politikada farklı öncelik ve beklentilere sahip iki devletin ilişkilerini ve 

birbirlerine yaklaşımını incelemiştir. Genel olarak bakıldığında Malezya dış 

politikası, iç işlerine karışmama, çatışmadan uzak durma, Ortadoğu’daki 

Müslüman ülkelerin aralarındaki sorunlarda taraf tutmama ve bütün taraflar 

ile ekonomik ve diplomatik ilişkileri devam ettirmeyi içermektedir. İran dış 

siyasetine baktığımızda ise özellikle Devrim sonrası süreçte, bölgesel 

sorunlara doğrudan veya vekil araçlar ile müdahil olma, İran Devrimi ve rejim 

değerlerinin propagandasını yapma oldukça belirgin olmaktadır. Bununla 

birlikte, her iki devlet İsrail karşıtlığı ve Filistin meselesi başta olmak üzere, 

enerji ilişkilerini geliştirilmesi, uluslararası ticaretin önündeki ambargo ve 

yaptırım gibi engellerin kaldırılması, yabancı güçlerin bölgesel meselelerden 

uzak tutulması ve barışçıl nükleer enerji çalışmalarına saygı gösterilmesi gibi 

konularda ortak bakış açısına sahip olmaktadırlar. 

İran ve Malezya ilişkilerine genel anlamda bakıldığında ekonomik 

ilişkilerin siyasi ilişkileri belirlemede önemli etkisi olduğu anlaşılmaktadır. 
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Kuala Lumpur’un, İran petrol ve gazına olan ihtiyacı ve Tahran’ın Malezya’yı 

uluslararası ticari piyasalara açılmada bir üst olarak görmesi iki ülke arasında 

uzun dönem karşılıklı bağımlılık olgusunu ortaya çıkarmıştır. Bununla 

birlikte, Malezya’nın Ortadoğu’da İsrail haricindeki diğer ülkeler ile oldukça 

güçlü ilişkilere sahip olması, özellikle; petrol zengini Körfez Arap ülkeleri ile 

son 60 yıldır devam ettirdiği üst düzey ilişkiler bazen İran ile olan ikili 

ilişkilerine olumsuz yansımaları olmaktadır. İran’ın Devrim ihraç faaliyetleri, 

İran’ın Sünni ülkelerde Şiili’ği yayma çabası ve Körfezi kontrol altına alma 

girişimleri, Malezya’nın bölgede arzu etmediği gelişmelerdir. Malezya’nın en 

önemli tedirginliğinin nedeni ise Ortadoğu’da yaşanan dönüşüm ve değişim 

süreçlerinin uzun vadede kendilerini de bir şekilde etkileyeceği düşüncesidir. 

Özellikle, İran Devrimi sonrasında Ortadoğu’da artan etnik, kimliksel ve 

mezhepsel çatışmalar kozmopolit bir ülke olan Malezya için en çok dikkat 

edilmesi gereken bir durum olmaktadır.  

Malay Müslümanların, son kırk yılda giderek gerek Suudi Arabistan 

merkezli Selefilik gerekse İran merkezli Şiiliğe rağbet göstermesi, ülkenin 

geleneksel hoşgörülü ve apolitik İslam anlayışı ile bağdaşmayan ekoller 

olmaktadır. Bu dini hareketlerin özünde, mevcut iktidarlarla meşruiyet 

çatışmasına girmesi ve ülke vatandaşlarını mevcut rejime karşı yabancılaştırması 

nedeni ile Malezya hükümeti özellikle Şiiliğin yayılmasını önlemek amacıyla 

sert önlemler almak zorunda kalmıştır. Körfez ülkelerin Malezya’daki eğitim 

kurumları ve siyasilere yapmış olduğu yardımlar ve ülkede yaşayan 

Müslümanların ezici çoğunluğunun Sünni olması nedeni ile Selefilik, Şiilik 

kadar tehdit olarak algılanmamıştır. Ayrıca Körfez ülkelerinin Batılı ülkeler 

ile iyi ilişkilere sahip olurken İran’ın bu ülkeler ile sorunlu ilişkilere sahip 

olması nedeni ile Malezya, Batılı ülkeler ile ilişkilerine zarar vermemek amacı 

ile İran ile dengeli bir ilişki yürütmeye çalışmaktadır.  

Arap Baharının ilk yıllarında İran’ın bölgesel nüfuzunu sert güç unsurları 

ile pekiştirmesi Hizbullah, Hamas ve Yemen’deki Husilerin Tahran tarafından 

desteklenmesi bölgeyi yakından takip eden aktörlerin dikkatini çekmiştir. İran 

destekli Şii grupların Bahreyn’de darbe teşebbüsleri, Suudi Arabistan’da 

yaşayan Şiilerin merkezi hükümet ile kötü ilişkileri, Suriye’de İran’ın Esat 

rejimine verdiği koşulsuz destek ve İran’ın Irak’ta giderek artan etkisi Sünni 

Müslüman ülkelerin farklı şekilde tepkilerine neden olmuştur. Kuala Lumpur 

hükümeti bu dönemde İran’ın bölgesel politikalarından hissettiği rahatsızlığı 

Suudi Arabistan ve BAE’nin Yemen’deki savaşına destek vererek fiilen 

göstermiştir. Tahran’ın tepkisini çeken Malezya’nın bu politikası Dr. Mahathir’in, 

Malezya’da 2018 yılında tekrar Başbakan seçilmesine kadar devam etmiştir.  
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MALEZYA HAKKINDA 

Tuana Fulya ÖZMEN* 

 

 

Resim 11 

Başkent: Kuala Lumpur. 

Nüfus: 32,67 milyon (2021)2. 

Konuşulan Diller: Malayca, Çince, Tamilce, İngilizce3. 

 

                                                           
*  Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi. 
1  https://www.britannica.com/place/Malaysia 
2  https://www.dosm.gov.my/v1/index.php?r=column/ctwoByCat&parent_id=115&menu_id= 

L0pheU43NWJwRWVSZklWdzQ4TlhUUT09 
3  http://kualalumpur.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/381353 
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Etnik Yapı:  

Malaylar ve yerli topluluklar %62 

Çinliler %25 

Hintliler  %9 

Diğer yerel topluluklar %4 

Tablo 14 

Yüzölçümü: 330.396 km² 5 

Bağımsızlık Tarihi: 31 Ağustos 19576 

Yönetim Şekli: Malezya, federal anayasal monarşiye dayalı parlamenter 

demokrasi sistemiyle yönetilmektedir. Anayasal monarşi, hem federal 

düzeyde hem de eyaletler seviyesinde uygulanmaktadır7. 

Ülkenin Genel Siyasi Görünümü:  

Federasyonun yönetim gücü, federal anayasa tarafından; yasama, 

yürütme ve yargı arasında paylaştırılmıştır. Kuvvetler ayrılığı prensibi, 

eyaletler düzeyinde de uygulanmaktadır. Her eyaletin ayrıca bir anayasası, beş 

yılda bir yapılan seçimlerle yenilenen parlamentosu ve başbakanı 

bulunmaktadır. Federal yasalar, federe (eyalet) yasalarının üstündedir8. 

Devlet Başkanı Kraldır. Kral, aynı zamanda Silahlı Kuvvetler 

Başkomutanı ve federal bölgeler (Kuala Lumpur, Putrajaya ve Labuan) ile 

valilikle yönetilen dört eyalette (Penang, Malakka, Sabah ve Sarawak) dinî 

kurumların başıdır (diğer eyaletlerde ise dinî kurumların başı sultanlardır9. 

Kral, dokuz eyalet sultanının oluşturduğu, “Hükümdarlar Konseyi” 

tarafından ve konsey üyeleri arasından, rotasyon usulüyle beş yılda bir 

seçilmektedir. Kral, yürütmenin de başı olup, ancak yetki Başbakan 

başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından kullanılmaktadır. Kral, 

                                                           
4  http://kualalumpur.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/381353 
5  http://kualalumpur.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/381353 
6  http://kualalumpur.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/381350 
7  http://kualalumpur.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/381350 
8  http://kualalumpur.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/381350 
9  http://kualalumpur.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/381350 
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parlamento üyeleri arasından Başbakanı ve Başbakanın tavsiyesi üzerine yine 

parlamento üyeleri arasından Bakanları ve Bakan Yardımcılarını atar 10 . 

Devletin Anayasal resmî dini İslam olmakla beraber diğer inançlar, anayasal 

güvence altına alınmıştır11. 

Önemli Siyasi Partiler: 

Halkın Adalet Partisi (PKR) 

Pribumi Bersatu Partisi  (PPBM) 

Birleşik Malay Ulusal Organizasyonu  (UMNO) 

Malezya Çinli Cemiyeti  (MCA) 

Malezya Hintli Kongresi  (MIC) 

Malezya İslam Partisi  (PAS) 

Demokratik Eylem Partisi  (DAP) 

Sarawak Eyaleti Gabungan Partisi (GPS) 

Tablo 212 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar: 

Birleşmiş Milletler  (BM) 

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği  (ASEAN, kurucu üye) 

ASEAN Bölgesel Forumu  (ARF) 

Birleşmiş Milletler  (BM) 

Doğu Asya Zirvesi  (EAS) 

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 

İslam İşbirliği Teşkilatı  (OIC) 

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı 
Önlemler Konferansı  

(CICA, gözlemci üye) 

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği 
Teşkilatı  

(APEC) 

Asya Altyapı Yatırım Bankası  (AIIB) 

Dünya Bankası  (WB) 

                                                           
10  http://kualalumpur.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/381350 
11  http://kualalumpur.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/381350 
12  https://www.mfa.gov.tr/malezya-kunyesi.tr.mfa 
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Uluslararası Para Fonu  (IMF) 

Dünya Ticaret Örgütü  (WTO) 

Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) 

İslam Kalkınma Bankası  (IDB) 

Uluslararası Ödemeler Bankası  (BIS) 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 
Örgütü  

(FAO) 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) 

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü  (ICAO) 

Uluslararası Finans Kurumu  (IFC) 

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay 
Hareketi  

(ICRM) 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 

Uluslararası Denizcilik Örgütü  (IMO) 

Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı  (MIGA) 

Birleşmiş Milletler Batı Sahra'da 
Referandum Misyonu  

(MINURSO) 

Birleşmiş Milletler Demokratik Kongo 
Cumhuriyeti Misyonu  

(MONUSCO) 

Bağlantısızlar Hareketi  (NAM) 

Pasifik Adaları Forumu (PIF, diyalog ortağı) 

Daimî Hakemlik Mahkemesi  (PCA) 

BM Afrika Birliği Darfur Ortak Barış 
Gücü  

(UNAMID) 

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı  (UNCTAD) 

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü 

(UNESCO) 

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma 
Örgütü  

(UNIDO) 

BM Lübnan Geçici Gücü  (UNIFIL) 

BM Abyei için Geçici Güvenlik Gücü  (UNISFA) 

BM Liberya Misyonu  (UNMIL) 

Tablo 313 

                                                           
13  https://www.mfa.gov.tr/malezya-kunyesi.tr.mfa 
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Devlet Başkanı: 

Kral Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin 

Al-Mustafa Billah Şah bir önceki Sultan V. 

Muhammed’in 2019’da tahttan çekilmesinin 

ardından yeni kral olarak seçilmiştir14. 

 

 

  

        Resim 215 

 

Başbakan: 

Malezya Kralı Al-Sultan Abdullah, 

İsmail Sabri Yakob’u Ağustos 2021’de 

yeni başbakan olarak atamıştır16. İsmail 

Sabri, Malezya’yı Britanya’dan 

bağımsızlığının ardından on yıllardır 

yönetmekte olan koalisyonun ana partisi 

UMNO’dandır17. 

 

                                            Resim 318 

 

 

                                                           
14  https://www.bbc.com/news/world-asia-46968700 
15  https://www.reuters.com/world/asia-pacific/monarchy-reshaped-malaysias-king-looks-end-

political-turmoil-2021-08-19/ 
16  https://www.dw.com/en/malaysia-ismail-sabri-yaakob-appointed-new-prime-minister/a-

58916386 
17  https://www.aljazeera.com/news/2021/8/21/malaysias-ismail-sabri-yaakob-sworn-in-as-

new-pm 
18  https://www.dw.com/en/malaysia-ismail-sabri-yaakob-appointed-new-prime-minister/a-

58916386 
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Dışişleri Bakanı:  

 

Resim 419 

Dato Saifuddin Abdullah, Malezya’nın şu anki Dışişleri Bakanı ve Indera 

Mahkota seçim bölgesi parlamento üyesidir. 1961 yılında doğan Dato 

Saifuddin Abdullah, Malezya Üniversitesi’nden lisans derecesini almıştır. 

Dışişleri Bakanı olmadan önce İletişim ve Multimedya Bakanı ve Yüksek 

Öğretim Bakan yardımcısı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur20. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19  https://www.kln.gov.my/web/guest/foreign-minister 
20  https://www.kln.gov.my/web/guest/foreign-minister 
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Bayrak:  

 

Resim 521 

Malezya bayrağında toplamda ondört eşit çizgi bulunur. Bunlar, on üç 

eyaletin ve federal bölgenin üyeliğini temsil eder. Yedi beyaz çizgi, saflığı 

sembolize ederken yedi kırmızı çizgi ise kahramanlığı ve cesareti temsil eder. 

Bayrakta bulunan sarı hilal ve yıldız, Malay hükümdarlarını sembolize eder. 

Sarı hilal ve yıldızın içinde bulunduğu mavi zemin ise Malezya eyaletleri olan 

Persekutuan Tanah Melayu ve İngiltere arasındaki birliği ifade eder22. 

Dünya Saati: UTC +8 (Türkiye’den 5 saat ileride) 23 

Uluslararası Telefon Kodu: +60 24 

Coğrafi Konum: 

Malezya iki farklı kara parçasından oluşmaktadır. Bunlardan biri, kıta 

Malezya’sı diğeri ise güney Malezya diye bilinmektedir. İki parçayı Güney 

Çin Denizi birbirinden ayırmaktadır. Malezya, kuzeyde Tayland ile güneyde 

ise Endonezya ve Singapur ile komşudur25. 

İklim:  

Malezya, yıl boyunca nemli bir havaya sahiptir. Günlük ortalama sıcaklık, 

21°C ve 32°C arasında değişmektedir. Malezya iklimi, genellikle mayıstan 

eylüle kadar Hint Okyanusu üzerinden esen Güneybatı Muson rüzgârlarından 

etkilenirken, kasımdan marta kadar da Güney Çin Denizi üzerinden esen 

Kuzeydoğu Muson rüzgârının etkisinde kalır. Yıllık yağış miktarı %80’dir26. 

                                                           
21  https://www.malaysia.gov.my/portal/content/138 
22  https://www.malaysia.gov.my/portal/content/138 
23  https://saatkac.info.tr/Malaysia 
24  https://countrycode.org/malaysia 
25  https://kids.nationalgeographic.com/geography/countries/article/malaysia 
26  https://www.malaysia.gov.my/portal/content/144 
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Ortalama Yaşam Süresi: 

 2017 2018 2019 

Kadın 77.1 77.1 77.3 

Erkek 72.1 72.2 72.2 

Tablo 427 

Doğurganlık Oranı: 

 2016 2017 2018 

Bir sene içinde her bin kişiye 

isabet eden doğum sayısı 
16.1 15.9 15.5 

Tablo 528 

Ölüm Oranı:  

 2016 2017 2018 

Bir sene içinde her bin 

kişiye isabet eden ölüm 

sayısı 

5.1 5.3 5.3 

Tablo 629 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27  https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/1_Articles_By_Themes/Others/MSHB/Buku_Makl 

umat_Perangkaan_Malaysia_2019.pdf 
28  https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/1_Articles_By_Themes/Others/MSHB/Buku_M 

aklumat_Perangkaan_Malaysia_2019.pdf 
29  https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/1_Articles_By_Themes/Others/MSHB/Buku_ 

Maklumat_Perangkaan_Malaysia_2019.pdf 
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Malezya Ekonomisi: 

Para Birimi: Malezya Ringgiti (MRY)  1 MYR= 3,17 TL30 (Kasım 2021). 

GSYİH: 

2019 2020 2021 

4,4 

  

-5,6 3,0 

Tablo 731 

+Kişi Başına Düşen Milli Gelir: 11.414 ABD doları (2019)32 

İş Gücü İstatistikleri: 

 2017 2018 
2019 (İkinci 

Çeyrek) 

İş Gücü 14.952,6  15.280,3 15.598,8 

İş Sahibi İnsanlar 14.450,0  14.776,0 15.078,2 

İşsiz İnsanlar 502,6  504,3 520,6 

İşsizlik Oranı (%) 3,4  3,3 3,3 

İş Gücüne Katılım Oranı 

(%) 
68,0  68,3 68,8 

Tablo 833 

 

Malezya’nın En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler:  

 Malezya’nın en çok ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Singapur, Çin, 

Avrupa Birliği, Amerika, Hong Kong, Japonya, Tayland, Hindistan, Vietnam, 

Endonezya, Güney Kore, Avustralya, Tayvan, Filipinler, Birleşik Arap 

Emirlikleri şeklinde sıralanabilir34. 

                                                           
30  https://tr.investing.com/currencies/try-myr-

converter?__cf_chl_jschl_tk__=NTBPoC96umZvPC3ueJnvBNVB6Gy6SrWf.MEfVCjgb
UU-1638300254-0-gaNycGzNCL0 

31  https://www.epu.gov.my/en 
32  http://kualalumpur.be.mfa.gov.tr/Mission/ShowInfoNote/381353 
33  https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/1_Articles_By_Themes/Others/MSHB/Buku_ 

Maklumat_Perangkaan_Malaysia_2019.pdf 
34  https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/1_Articles_By_Themes/Others/MSHB/Buku_ 

Maklumat_Perangkaan_Malaysia_2019.pdf 
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Malezya’nın En Çok İthalat Yaptığı Ülkeler: 

 Malezya’nın en çok ithalat yaptığı ülkeler sırasıyla Çin, Singapur, 

Avrupa Birliği, Japonya, Amerika, Tayvan, Tayland, Güney Kore, Endonezya, 

Hindistan, Avustralya, Vietnam, Suudi Arabistan, Hong Kong, İsviçre 

şeklinde sıralanabilir35. 

Malezya’nın Başlıca İhraç Ettiği Ürünler: 

Elektrik ve elektronik ürünleri, palm yağı, palm yağı bazlı ürünler, 

kereste, sıvılaştırılmış doğalgaz, ham petrol, rafine petrol ürünleri, giyim 

eşyaları ve giyim aksesuarları, doğal kauçuk36. 

Malezya’nın Başlıca İthalat Kalemleri: 

Elektronik ve Elektronik Ürünler, kimyasallar ve kimyevi ürünler, petrol 

ürünleri, makina aksam ve parçaları, metal ürünleri, ulaşım araçları37. 

Türkiye ve Malezya İkili Ticari ve İktisadi İlişkileri: 

Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması, 17 Nisan 2014 tarihinde 

dönemin Malezya Başbakanı Najib Tun Abdul Razak'ın Türkiye ziyareti 

esnasında Ankara’da imzalanmış ve 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Anlaşma, Türkiye ile ASEAN üyesi bir ülke arasında yürürlüğe 

giren ilk STA olma özelliğini taşımaktadır38. Türkiye’de faaliyet gösteren 

Malezya firmaları genelde enerji, havalimanı, sigorta ve sağlık sektörlerinde 

önemli yatırımlara sahiptir. Savunma sanayii iş birliğimiz bakımından 

Malezya, Güneydoğu Asya bölgesinde önemli bir ortak olarak 

görülmektedir39. 

Malezya’ya Başlıca İhraç Ürünlerimiz: 

Demir-çelik, petrol koku, savunma sanayii ürünleri, tekstil elyafı ve 

mamulleri ile giyim eşyası ve aksesuarları40. 

                                                           
35  https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/1_Articles_By_Themes/Others/MSHB/Buku_ 

Maklumat_Perangkaan_Malaysia_2019.pdf 
36  https://www.dosm.gov.my/v1/uploads/files/1_Articles_By_Themes/Others/MSHB/Buku_ 

Maklumat_Perangkaan_Malaysia_2019.pdf 
37  https://www.mfa.gov.tr/malezya-ekonomisi.tr.mfa 
38  https://www.mfa.gov.tr/malezya-ekonomisi.tr.mfa 
39  https://www.mfa.gov.tr/turkiye-malezya-siyasi-iliskileri.tr.mfa 
40  https://www.mfa.gov.tr/malezya-ekonomisi.tr.mfa 
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Malezya’dan Başlıca İthal Ürünlerimiz: 

Palm yağı ve diğer bitkisel yağlar, elektrikli makina ve cihazlar (diot ve 

transistörler) sentetik filament iplikler, işlenmemiş alüminyum, sentetik ve 

devamsız liflerdir41. 

Türkiye-Malezya Siyasi İlişkileri: 

Türkiye ile Malezya arasında diplomatik ilişkiler, 1964 yılında 

başlamıştır. 10 Ocak 2014 tarihinde Putrajaya’da, dönemin Malezya 

Başbakanı Najib Razak ile Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, iki ülke arasındaki 

ilişkiyi stratejik ortaklık düzeyini çıkartan Ortak Bildirge’ye imza 

atmışlardır 42 . Türkiye ve Malezya, Birleşmiş Milletler, İslam İş Birliği 

Teşkilatı ve D-8 olmak üzere pek çok uluslararası örgütte iş birliği 

içerisindedir43. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
41  https://www.mfa.gov.tr/malezya-ekonomisi.tr.mfa 
42  https://www.mfa.gov.tr/turkiye-malezya-siyasi-iliskileri.tr.mfa 
43  https://www.mfa.gov.tr/turkiye-malezya-siyasi-iliskileri.tr.mfa 
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