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Soğuk Savaş sonrası süregelen milliyetçi ve etnik 
çatışmalar, küresel barış ve güvenlik için ciddi tehdit 
oluşturmaktadır. Özellikle 1980-1990'lı yıllarda bazı 
devletlerin ve devlet dışı aktörlerin sistemli, planlı ve 
kasti saldırılar gerçekleştirmesi insani krizlerin 
boyutlarını arttırmıştır. Bosna, Kosova, Ruanda, 
Kongo, Sierra Leone, Somali, Endonezya, Filipinler, 
Sri Lanka, Hindistan, Afganistan, Myanmar, Haiti ve 
Kolombiya’daki katliamlar, etnik temizlikler ve 
beraberinde işlenen savaş suçları insanlık tarihinde 
görülmemiş bir yıkıma neden olmuştur. Aktörlerin 
çeşitlenmesi ve şiddetin tabana yayılması, 
devletlerarası savaşlardan daha fazla kayba sebebiyet 
vermiştir. Etnik çatışmalarda her ne kadar kimlik 
üzerinden söylem üretilse de sorunların tarihi 
köklerine bakıldığında iktidar, güç, statü, kültürel 
baskınlık ve ekonomik kaynakları elde etme 
arzusunun zamanla önyargılara dönüştüğü 
görülmektedir. Ayrıca, ulus devlet inşası sırasında 
oluşturulan “öteki” veya “şeytanlaştırılmış grup” 
kavramsallaşması da denkleme eklenince sorunun 
çözülmesi daha zor bir hal almaktadır. Makale 
kapsamında tipik bir etnik çatışma örneği ve dünyanın 
en çok dışlanan grubu Rohingyaların yaşadığı kriz, 
bölgedeki aktörler üzerinden ele alınmıştır. Krizin 
toplumsal, tarihi, dini kökenleri ve neden olduğu 
insani dramın boyutlarına1 ilk kısımda kısaca 
değinilmiş, ardından Bangladeş, Hindistan ve Çin’in 
krize ilişkin tutumları ve kriz üzerindeki etkileri 
incelenmiştir. Özellikle planlanan mega kalkınma 
projeleri ve altyapı çalışmaları göz önüne alınarak 
bölgedeki aktörlerin nasıl konumlandıkları analiz 
edilmiştir.

Rohingyalar Kimdir ve Myanmar Neresidir?
Öncelikle; konuyla ilgili karışıklığa neden olan 
Burma, Myanmar, Rohingya, Arakan ve Rakhine gibi 
kavramları açıklamak gerekmektedir. 14 eyaletten 
oluşan ve Burma Birliği (Birmanya) olarak bilinen 
ülkenin adı 1989’da “Myanmar Birliği” olarak 
değiştirilmiştir. Arakan, Burma Birliği’nin içindeki 
bir bölgenin ve eski bir krallığın adıdır. General Ne 
Win1974’te bu bölgede yaşayan Rakhine (Magh) 
toplumuna özerklik vermiş, böylece eskiden 
“Arakan” olarak bilinen bölge, “Rakhine”2 eyaleti 
olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Rohingyalar ise 
Rahkine eyaleti içinde yaşayan Hint-Aryan asıllı ve 
Sünni-Müslüman bir topluluktur. 135’ten fazla etnik 
çeşitliliğe sahip ülkede Pati veya Kalalar3, 
Panthaylar4, Hintli Müslümanlar5 ve Rohingyalar 
olmak üzere 4 farklı Müslüman grup bulunmaktadır. 
Fakat 1982 yılında kabul edilen Vatandaşlık 
Kanunuyla Rohingyalar etnik grup olarak 
sayılmamıştır6. Devletsiz topluluk konumuna düşen 
halkın, İngiltere sömürge döneminde yani sonradan 
bölgeye yerleştirildiği iddia edilmektedir.7 Bu 
sebeple; Budist çetelerince sistemli ve koordineli 
saldırılara, katliamlara, zorla sürgünlere, evlerinin ve 

arsalarının yakılmasına maruz kalmaktadırlar. 
Özellikle 1962’den 2011 yılına kadar “Tatmadaw” 
olarak adlandırılan askeri dikta yönetimi sırasında bu 
baskılar artmıştır.8 2012 yılında ise “etnik temizlik”9 
halini alınca bölgedeki diğer ülkelere göçler yaşanmış 
ve 2017 yılında The Arakan Rohingya Salvation 
Army (ARSA)10’nin karakol ve sivillere yönelik 
saldırılarda bulunması, krizi tırmandırmıştır. 
Çoğunlukla Bangladeş, Pakistan, Suudi Arabistan 
gibi ülkelerde diasporası bulunan Rohingyalar; 
fiziksel, psikolojik, yapısal her türden şiddete maruz 
kalmaktadır. 

1- Bu konuda daha detaylı bilgi için Dr. Muhammed Yunus’un 
“Dünden Bugüne Arakan” isimli eserine bakılabilir.
2- Arakan ’da yaşayan Budist halka “Raxine” (Rakhine) 
denilmektedir. Etnik ve dini grubun adının bölgeye yeni isim 
olarak verilmesi, değiştirilmek istenen toplumsal yapının yani 
uygulanan Myanmar milliyetçiliği (Burmanlaştırma) ve kimliğin 
siyasallaşması (Budistleştirmenin) politikalarının bir örneğidir. 
Ayrışmanın bir tezahürü, II. Dünya Savaşı sırasında yerel Arakan 
toplumu ikiye bölünmüştür. Budist Arakanlılar, Japon kuvvetleri 
tarafından desteklenen milliyetçi ve anti-sömürgeci partiyle 
birlik olmuştur. Buna karşılık Müslüman Arakanlılar, 
İngilizlerden destek alıp savaşa katılmışlardır.
3- 11.-13. Yüzyıllarında gelmiş en eski Müslüman topluluktur. 
Yerli halkla karışmışlar hatta giyim kuşam, evlilik, miras gibi 
konularda Budist gelenekleriyle karışık bir dini hayatları 
bulunmaktadır.
4- Şan eyaletinde yaşan 19.yüzyılda Çin’in yıktığı Yunnan’dan 
gelen Müslümanlardır. Sayıları oldukça azdır.
5- İngiliz sömürge döneminde işçi, tüccar, memur olarak 
gelmişlerdir. Özellikle Rangoon ve çevresine yerleşmişlerdir. 
Bangladeş’in Pakistan’dan ayrılmasıyla (1971) Arakan’a 
geçmişlerdir.
6- 1982 Vatandaşlık Kanunu, Rohingyalara kanunda ortak 
vatandaşlık ve sonradan vatandaşlık hakkı tanısa da askeri 
idarenin ötekileştiren politikaları bu hakkı fiilen ortadan 
kaldırmıştır. Yasanın kabulünün ardından çok az sayıda Rohingya 
rüşvet yoluyla sonradan vatandaşlık hakkı kazanmış, ancak 
büyük bir çoğunluğu kendi ülkelerinde “yabancı” yani devletsiz 
konumuna düşmüştür. Ayrıca devlet tarafından Rohingyalara 
yönelik keyfi vergilendirmeler ve tutuklamalar yapılmış, 
Rohingyaların üretim, evlilik, seyahat özgürlüğü, nüfusa kayıt, 
eğitim, sağlık gibi konulara ilişkin hakları yok sayılmıştır. [ESK]
7- Arakan bölgesindeki Müslüman nüfusun, çoğunlukla Doğu 
Pakistan’dan (günümüzde Bangladeş) gelen Bengalli 
göçmenlerden ve İngilizler döneminde göç eden Hintlilerden 
oluştuğu söylenmektedir. Bu göç teorisi, Arakan 
Müslümanlarının güçlü bir Bengalce lehçesi olan ‘Çitagong 
lehçesi’ ile konuşmaları ve 1971’den önceki yıllarda Doğu 
Pakistan’dan göç etmeleri sebebiyle ‘Bengalli yasadışı göçmen’ 
olarak görülmeleri sonucuna dayanmaktadır.
8- Kırılgan bir demokrasiye sahip ülkede askeri yönetim varlığını 
2012 yapılan ilk seçimlerden sonra da hissettirmiştir.
9- BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı 
Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" 
olarak adlandırmaktadır. 
10- Myanmar Hükümeti için terör örgütü sayılan Arakan 
Rohingya Kurtuluş Ordusu. Kuruluş amacını "Meşru müdafaa 
ilkesi doğrultusunda Arakanlıları devlet zulmüne karşı savunma, 
kurtarma ve koruma" olarak tanımlayan silahlı örgüttür. 
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Myanmar ve komşu ülkeler

Bölgesel Aktörlerin Myanmar’a Yaklaşımları
Bölgesel aktörler açısından; Bangladeş, krizden 
etkilenen ülkelerin başında gelmektedir. Öncelikle, 
Myanmar yönetiminin iddia ettiği Rohingyaların 
“Bengali” kökenli olduğu tezi; İngiliz koloni 
döneminde 1937 yılındaki göç hareketlerini referans 
almaktadır. Fakat bahsedilen göç referansı, 1947’de 
Pakistan ve Hindistan’ın ayrılmasından sonra 
1971’de bağımsızlığını kazanan Bangladeş için 
gerçeği yansıtmamaktadır. Bu noktada kriz, tek 
ülkeye fatura edilmeye çalışılmaktadır.11 Dünya’daki 
en büyük sığınmacı kampı olan Cox’s Bazar12 
1978’den itibaren 1.3 milyon Rohingya’ya ev 
sahipliği yapmaktadır. Bangladeş yönetimininx” 
sığınmacıların temel ihtiyaçlarına cevap vermeye 
çalışması, zamanla ülkede siyasi ve ekonomik 
sorunlara yol açmıştır. Bu sebeple Rohingyalara 
yönelik Myanmar’a kısa vadede geri dönüş politikası 
öncelenmiştir. “İnsanlığın annesi” unvanlı Bangladeş 
Başbakanı Hasina, BM’de durumu “bölgesel bir 
tehdit” olarak ele alıp çözüm için uluslararası topluma 
seslenmiştir. Dakka, Nepido'yu zorlasa bile Pekin ve 
Yeni Delhi’den yeterli desteği alamayınca kriz 
sonuçlanamamaktadır. Ayrıca; suç oranlarının arttığı 
gerekçesiyle bölgedeki güvenliğin sıkılaştırılması, 
kamplarda çok az hareket özgürlüğünün tanınması13 
ve istihdama erişimin kısıtlanması sığınmacıların 
topluma entegre olmasına engel olmaktadır. Güvenlik 
endişesiyle insani yardımlara da zaman zaman 
kısıtlamaların getirilmesi, öncelikli ihtiyaçların 
karşılanmasını engellemektedir. BM ve STK'ların 
kalıcı konut inşa etmesine izin verilmemesi 
sığınmacıları kasırga ve toprak kaymalarına karşı 
savunmasız bırakmaktadır. Sığınmacıların yerel 
kapasiteye tehdit olarak görülmesi sebebiyle bazı 
Rohingya çocukları devlet okullarından 
uzaklaştırılmaktadır. Son olarak uluslararası 
toplumun tepkisine rağmen sığınmacılar gruplar 
halinde Bengal Körfezi açıklarındaki Bhasan Char 
Adası'na gönderilmektedir.14 Adada şiddetli muson 
yağmurları sebebiyle afetler yaşanmakta ve yiyecek, 
su, tıbbi bakım ve eğitim gibi hizmetlere erişim de 
mümkün görülmemektedir.

Diğer yandan bölgedeki stratejik rakip Hindistan ve 

Çin’in Myanmar hükümetine yönelik politikaları 
benzerlik göstermektedir. Çünkü Myanmar konumu 
itibariyle hem Xi Jinping’nin Kuşak ve Yol girişimi 
hem de Narendra Modi’nin Doğuya Bakış15 
politikasının uygulanmasında önemli bir yere sahiptir. 
Bu sebeple, hedeflenen dev altyapı projelerinin 
sorunsuz bir şekilde hayata geçirilebilmesi için her iki 
ülke Rohingya krizini Myanmar’ın iç sorunu olarak 
değerlendirip; yönetimle askeri ve ticari işbirliklerini 
arttırmaktadırlar. Hindistan ve Çin, Şanghay İşbirliği 
Örgütü aracılığıyla Myanmar’ın iç işlerine müdahale 
edilmemesine yönelik bir politika izlemektedir. 

Myanmar, Hindistan ile 1640 km uzunluğunda kara 
ve deniz sınırı paylaşmaktadır. Dolayısıyla ülke 
Hindistan’ın güvenliği için önemli bir yere sahiptir. 
Ayrıca ülke, Hindistan’ın 2024 yılına kadar 5 trilyon 
dolarlık bir ekonomi olma hedefini gerçekleştirmek 
için hayati önemdedir. Bu noktada enerji diplomasisi, 
silah ihracatı, Myanmar’ın sahip olduğu petrol ve 
doğal gaz rezervleri Hindistan’ın bu hedefe 
ulaşmasına yardımcı olacaktır. Diğer yandan Çin; 
Pakistan ve Myanmar (Coco Adaları) üzerinden 
rakibini kuşatacak projeleri arttırmaktadır. Çin’in 
etkisini azaltacak yatırımlara ihtiyacı olan Hindistan, 
Myanmar yönetimiyle yakın ilişkiler kurması 
gerektiğinin farkındadır. Petrol ve Doğal Gaz İşbirliği 
(ONGC) ve Hindistan Limited Gaz Kurumu (GAIL) 
Myanmar'ın Rakhine kıyısındaki A1 bloğunda %30 
hisseye sahiptir. Kalküta'nın Hindistan doğu limanını 
Myanmar'ın Rakhine eyaletindeki Sittwe derin su 
limanına bağlamayı amaçlayan 
"Hindistan-Myanmar-Tayland Üçlü Otoyolu" ve 
"Kaladan Çok Modlu Transit Taşımacılığı" 
(KMMTT) gibi altyapı projelerine de devam 
edilmektedir. Son olarak, özellikle Hindistan 
yönetiminin Müslüman kesime yönelik yakın 
dönemde arttırdığı dışlayıcı söylemler, endişe verici 
birtakım İslamofobik gelişmeler ve Keşmir’de ciddi 
boyutlara ulaşan gerginlik, Myanmar’ın Rohingyalara 
yönelik politikalarında daha cesur davranmasına 
sebep olmaktadır.

11- 2008 yılında çıkarılan üçüncü Anayasa ile Rohingyaların ismi 
Bangladeş mültecileri olarak değiştirilirken sosyal statüleri 
yinelenerek yok sayılmıştır.
12- Bangladeş’in en az gelişmiş bölgelerinden biridir.
13- İçişleri Bakanı Asadüzzaman Khan, hükümetin Cox's 
Bazar'daki en büyük üç sığınmacı kampını çitle çevirerek kitle 
hareketini daha da kısıtlamak amacıyla dikenli teller, gözetleme 
kuleleri ve kapalı devre video kameralar kuracağını duyurmuştur.
14- Bangladeş, Arakanlı Müslümanların ilk grubunu 4 Aralık 
2020, 2'inci grubunu 29 Aralık 2020, 3'üncü grubunu 29 Ocak'ta 
adaya göndermiştir.
15- Hindistan'ın Doğuya Bakış politikası, Güneydoğu Asya 
ülkeleri ile kapsamlı ekonomik ve stratejik ilişkiler geliştirme 
çabasıdır. Bu sayede bölgesel bir güç olarak konumunu 
güçlendirebilecek ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin stratejik etkisine 
karşı bir denge sağlayabilecektir.   
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Kaladan Çok Modlu Transit Taşımacılığı

Mevcut kriz Çin açısından okunduğunda; Çin’in 
Myanmar'ın dış ilişkilerinde üstünlüğünü yeniden 
kurmasına, Myanmar'daki halkın desteğini 
kazanmasına ve bölgesel ilişkilerde liderliğini 
kanıtlamasına imkân sağlamaktadır. Bu doğrultuda 
taraflar arasında üstlendiği arabuluculuk görevi, ABD 
ve AB’nin müdahalelerini engelleme yönündeki 
BMGK’daki vetosu Myanmar yönetimini Çin’e 
yakınlaştırmaktadır. Pekin’in önceliği; istikrarın 
korunması, sınır ötesi ekonomik bağların 
sürdürülmesi ve sığınmacı akışının azaltması için 
sınır boyunca çatışmaların önlenmesini sağlamaktır. 
Arakan Eyaleti de dâhil olmak üzere daha geniş çapta 
çatışmaların sona ermesi, Bir Kuşak Bir Yol, 
Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru ve Shwe Gaz 
Yolu1 projelerin devam etmesini sağlayacaktır. Çin’i 
karayolu üzerinden denizlere bağlayacak projeler, 
Çin’in artan enerji ihtiyacına çözüm olacaktır. Hem 
Myanmar’ın petrol ve doğalgaz rezervlerinden, 
hidroelektrik ve hammadde potansiyelinden 
faydalanacak hem de zengin Ortadoğu’ya ulaşması 
kolaylaşacaktır. Myanmar da kendi uzun vadeli 
istikrarını ve kalkınmasını sağlamak için komşusuyla 
yapıcı bir ilişki sürdürmesi gerektiğinin farkındadır. 
Çünkü ihracat ve ithalat hacminin yaklaşık üçte biri 
Çin’le gerçekleştirilmektedir2. Bahsedilen projeler 
dışında Çin ülkeye altyapı ve telekomünikasyon 
kapasitesini geliştirme, doğal kaynak araştırmaları, 
tarımsal kalkınma ve insan kaynakları yönetimi 
konularında desteklerini sunmaktadır. Myanmar 
yönetimi, çevreye ve yöre halkına zararı olan 
projelerin güvenliğini Tatmadaw’a bırakmıştır. 
Nitekim Çin, hem ekonomik gelişmelerin sağlanması 
hem de bölgesel istikrarın sağlanabilmesi için 
Myanmar ordusuyla savunma işbirlikleri yapmak 
istediklerini her fırsatta dile getirmektedir. Sicili 
temiz olmayan Myanmar ordusu zaman zaman yerel 
halkı zorla çalıştırma, arazisine el koyma, zorunlu yer 
değiştirme gibi hak ihlallerinden dolayı ülke içinden 
ve dışından tepkiler almıştır. Öte yandan, Pekin; Tibet 
ve Sincan’a yönelik emsal karar teşkil etme ihtimali 
oluşturmamak adına hükümetin krizi arttıracak 
adımlarına ses çıkarmamaktadır.

Shwe Gaz Yolu

Arakan Eyaletindeki Rohingyalar için inşa edilen kamplardaki 
Burma ve Çin bayrakları, Mart 2018.

Sonuç
Rohingya krizi komşu ülkeleri toplumsal ve 
ekonomik olarak etkileyen büyük kitle hareketlerine 
neden olmuştur. Dolayısıyla iç mesele olmaktan 
çıkıp sınır aşan bir hal aldığını kabul etmek 
gerekmektedir. Yaşanan insani krizlerin boyutlarını; 
katliamlar, saldırılar, yerinden edilmeler, zorla 
çalıştırmalar ortaya koymaktadır. Fakat bölge 
ülkelerinin soruna ilişkin tutumları çözüm arayışları 
açısından yetersizdir. Kendi insan hakları ihlalini 
etkileyebilecek bir emsal oluşturmamak için hem 
Hindistan hem de Çin aynı şekilde müttefikinin 
ihlaline sessizce rıza göstermektedirler. Şöyle ki, Çin 
ve ASEAN ülkelerinin çoğunun ayrımcılığa uğrayan 
azınlıkları mevcuttur. Bu konudaki şikâyetler, 
Asya'da ABD etkisi için potansiyel bir yol olarak 
görülmektedir. Dolayısıyla olası müdahaleyi önleme 
yolu olarak bölgedeki sorun birkaç ülke dışında yok 
sayılmaktadır.

16- Bengal Körfezi’nde bulunan Shwe, Shwe Phyu ve Mya 
olmak üzere üç bölgenin geliştirilmesini kapsıyor. Bu üç bölgede 
toplamda 4,5 trilyon metreküp gazın bulunduğu tahmin ediliyor. 
Güney Koreli ve Hintli geliştiriciler tarafından işletilen proje, gaz 
ve petrol rezervleri, potansiyel gelir ve etkilenen insan sayısı 
açısından ülkenin en büyük maden çıkarma kaynağı projesidir.
17- WITS’in 2018 verilerine göre 18 Milyar dolarlık ithalat, 16 
Milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.

Bangladeş, ciddi şekilde etkilendiği için sorunu 
uluslararası platformlarda dile getirmekte fakat 
destek bulamayınca krizin boyutlarını arttıracak 
kararlar almaktadır. Hindistan ve Çin ise ekonomik 
kaygılarını ön planda tutan son derece realist bir dış 
politika izlemektedir. Milyar dolarlık yatırımlarını 
koruma altına almak isteyen ülkeler yönetimle askeri 
ve ticari her türden işbirliklerini arttırmaktadır. Bu 
durumdan faydalanan Myanmar hükümeti de krizin 
şiddetini arttırmakta herhangi bir sorun 
görmemektedir. Son olarak 2021 Şubat ayında 
ordunun yönetime tekrar bir yıl el koymasının insani 
krizi daha da arttıracağı düşünülmektedir. Bu 
noktada bölgede yaşayanların korunması için 
adımların ivedilikle atılması son derece elzemdir.
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Kaladan Çok Modlu Transit Taşımacılığı

Mevcut kriz Çin açısından okunduğunda; Çin’in 
Myanmar'ın dış ilişkilerinde üstünlüğünü yeniden 
kurmasına, Myanmar'daki halkın desteğini 
kazanmasına ve bölgesel ilişkilerde liderliğini 
kanıtlamasına imkân sağlamaktadır. Bu doğrultuda 
taraflar arasında üstlendiği arabuluculuk görevi, ABD 
ve AB’nin müdahalelerini engelleme yönündeki 
BMGK’daki vetosu Myanmar yönetimini Çin’e 
yakınlaştırmaktadır. Pekin’in önceliği; istikrarın 
korunması, sınır ötesi ekonomik bağların 
sürdürülmesi ve sığınmacı akışının azaltması için 
sınır boyunca çatışmaların önlenmesini sağlamaktır. 
Arakan Eyaleti de dâhil olmak üzere daha geniş çapta 
çatışmaların sona ermesi, Bir Kuşak Bir Yol, 
Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru ve Shwe Gaz 
Yolu1 projelerin devam etmesini sağlayacaktır. Çin’i 
karayolu üzerinden denizlere bağlayacak projeler, 
Çin’in artan enerji ihtiyacına çözüm olacaktır. Hem 
Myanmar’ın petrol ve doğalgaz rezervlerinden, 
hidroelektrik ve hammadde potansiyelinden 
faydalanacak hem de zengin Ortadoğu’ya ulaşması 
kolaylaşacaktır. Myanmar da kendi uzun vadeli 
istikrarını ve kalkınmasını sağlamak için komşusuyla 
yapıcı bir ilişki sürdürmesi gerektiğinin farkındadır. 
Çünkü ihracat ve ithalat hacminin yaklaşık üçte biri 
Çin’le gerçekleştirilmektedir2. Bahsedilen projeler 
dışında Çin ülkeye altyapı ve telekomünikasyon 
kapasitesini geliştirme, doğal kaynak araştırmaları, 
tarımsal kalkınma ve insan kaynakları yönetimi 
konularında desteklerini sunmaktadır. Myanmar 
yönetimi, çevreye ve yöre halkına zararı olan 
projelerin güvenliğini Tatmadaw’a bırakmıştır. 
Nitekim Çin, hem ekonomik gelişmelerin sağlanması 
hem de bölgesel istikrarın sağlanabilmesi için 
Myanmar ordusuyla savunma işbirlikleri yapmak 
istediklerini her fırsatta dile getirmektedir. Sicili 
temiz olmayan Myanmar ordusu zaman zaman yerel 
halkı zorla çalıştırma, arazisine el koyma, zorunlu yer 
değiştirme gibi hak ihlallerinden dolayı ülke içinden 
ve dışından tepkiler almıştır. Öte yandan, Pekin; Tibet 
ve Sincan’a yönelik emsal karar teşkil etme ihtimali 
oluşturmamak adına hükümetin krizi arttıracak 
adımlarına ses çıkarmamaktadır.

Shwe Gaz Yolu

Arakan Eyaletindeki Rohingyalar için inşa edilen kamplardaki 
Burma ve Çin bayrakları, Mart 2018.

Sonuç
Rohingya krizi komşu ülkeleri toplumsal ve 
ekonomik olarak etkileyen büyük kitle hareketlerine 
neden olmuştur. Dolayısıyla iç mesele olmaktan 
çıkıp sınır aşan bir hal aldığını kabul etmek 
gerekmektedir. Yaşanan insani krizlerin boyutlarını; 
katliamlar, saldırılar, yerinden edilmeler, zorla 
çalıştırmalar ortaya koymaktadır. Fakat bölge 
ülkelerinin soruna ilişkin tutumları çözüm arayışları 
açısından yetersizdir. Kendi insan hakları ihlalini 
etkileyebilecek bir emsal oluşturmamak için hem 
Hindistan hem de Çin aynı şekilde müttefikinin 
ihlaline sessizce rıza göstermektedirler. Şöyle ki, Çin 
ve ASEAN ülkelerinin çoğunun ayrımcılığa uğrayan 
azınlıkları mevcuttur. Bu konudaki şikâyetler, 
Asya'da ABD etkisi için potansiyel bir yol olarak 
görülmektedir. Dolayısıyla olası müdahaleyi önleme 
yolu olarak bölgedeki sorun birkaç ülke dışında yok 
sayılmaktadır.

16- Bengal Körfezi’nde bulunan Shwe, Shwe Phyu ve Mya 
olmak üzere üç bölgenin geliştirilmesini kapsıyor. Bu üç bölgede 
toplamda 4,5 trilyon metreküp gazın bulunduğu tahmin ediliyor. 
Güney Koreli ve Hintli geliştiriciler tarafından işletilen proje, gaz 
ve petrol rezervleri, potansiyel gelir ve etkilenen insan sayısı 
açısından ülkenin en büyük maden çıkarma kaynağı projesidir.
17- WITS’in 2018 verilerine göre 18 Milyar dolarlık ithalat, 16 
Milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir.

Bangladeş, ciddi şekilde etkilendiği için sorunu 
uluslararası platformlarda dile getirmekte fakat 
destek bulamayınca krizin boyutlarını arttıracak 
kararlar almaktadır. Hindistan ve Çin ise ekonomik 
kaygılarını ön planda tutan son derece realist bir dış 
politika izlemektedir. Milyar dolarlık yatırımlarını 
koruma altına almak isteyen ülkeler yönetimle askeri 
ve ticari her türden işbirliklerini arttırmaktadır. Bu 
durumdan faydalanan Myanmar hükümeti de krizin 
şiddetini arttırmakta herhangi bir sorun 
görmemektedir. Son olarak 2021 Şubat ayında 
ordunun yönetime tekrar bir yıl el koymasının insani 
krizi daha da arttıracağı düşünülmektedir. Bu 
noktada bölgede yaşayanların korunması için 
adımların ivedilikle atılması son derece elzemdir.
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