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larý serin, kýþlarý soðuk bir iklim tipi görü-
lür. Myanmar arazisinin % 67’si orman-
larla kaplýdýr. Çeþitli orman aðaçlarý arasýn-
da en önemlisi kerestesi çok kýymetli olan
tiktir (teak). Güneydeki delta kesiminde
de sýk ve cüsseli aðaçlardan oluþan mang-
rov ormanlarý yer alýr.

Etnik yapý, 100’ün üzerinde dil ve leh-
çe konuþan elli kadar farklý gruptan mey-
dana gelmiþtir. Bunlarýn en büyüðünü nü-
fusun % 68.96’sýný oluþturan ve çoðu düz
ovalýk kesimlerde yaþayan Birmanlar (Bur-
malýlar) meydana getirir. Diðer gruplar Ka-
çin ve Kuzey Þan eyaletinde yaþayan Ka-
çinler, Karenler, Çinliler, Monlar, Rakhine-
ler ve Þanlar’dýr. Resmî dil, yaklaþýk 20 mil-
yon kiþinin ana dili ve nüfusun büyük ço-
ðunluðunun ikinci dili olarak konuþtuðu
Tibet-Birman dil ailesinden Birmanca’dýr.
Ülke nüfusunun % 89’u Budizm’in Hinaya-
na ve Theravada mezheplerine mensuptur.
Baþlýca dinî azýnlýklarý müslümanlar (% 4),
hýristiyanlar (% 4), Hindular (% 2) ve ani-
mistler (% 1) teþkil eder. Müslümanlar,
yaklaþýk 2 milyon (1.960.000) nüfuslarýyla
Bengladeþ’in güneydoðusuna bitiþik Ara-
kan daðlýk bölgesinde yoðunlaþmýþtýr.

Myanmar ekonomisi temelde tarýma da-
yanýr. Yetiþtirilen en önemli tahýl ülkenin
günlük besinini ve baþlýca ihraç mallarýn-
dan birini teþkil eden pirinçtir. Pirinç ihra-
catta 1985 yýlýna kadar birinci sýrayý alýr-
ken daha sonra yerini keresteye (çoðun-
lukla tik aðacý) býrakmýþtýr. Sanayi birkaç
tekstil, çeltik iþleme, kâðýt ve kereste fab-
rikasýyla petrol rafinerilerinden ibarettir.
Ülkede tungsten, gümüþ, kurþun ve çinko
rezervleri bulunmakla birlikte maden iþ-
letmeciliði geliþmemiþtir. Ulaþýmda 23.500
km. karayolunun ve 2683 km. demiryolu-
nun yaný sýra sakin akan nehirlerden de
yararlanýlmaktadýr. Baþlýca uluslararasý ha-
va limaný Yangon’dadýr.
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II. TARÝH

Myanmar’ýn gerçek tarihi, IX. yüzyýl-
da kuzeydeki Burmalýlar’ýn Pagan þeh-
rini ve bu þehrin merkezi olduðu devle-
ti kurmalarýyla baþlar ve 1057 yýlýnda Kral
Anawratha’nýn (Anoratha) komþu Monlar’ýn
baþþehri Thaton’u alarak ülke topraklarý-
nýn büyük bir kýsmýný birleþtirmesiyle ge-
liþir. Daha sonra Burma kültürü Mon ve
Pyu dilleri ve kültürlerini de asimile ederek
hâkim bir kültür haline gelmiþ, Budizm’in
Theravada mezhebi bu dönemde kültürel
hayatýn özünü oluþturmuþtur. XII. yüzyýlýn
ortalarýna kadar bölgede önemini koruyan
Pagan Krallýðý 1287’de Moðol-Çin Ýmpara-
toru Kubilay Han tarafýndan yýkýldý ve ar-
kasýndan ülkenin kuzeyinde Ava, güneyin-
de Pegu krallýklarý kuruldu. Siyasî bakým-
dan Çin ile, dinî ve ticarî bakýmdan Hin-
distan ve Seylan ile kuvvetli iliþkileri bulu-
nan Ava, doðudan gelen Çin asýllý Þanlar’ýn
1527’deki saldýrýsýndan sonra zayýflayarak
dört yýl içerisinde ortadan kalktý ve yerine
Toungoo hânedaný geldi (1531). Ýç çekiþ-
meler ve dýþ güçlerin müdahaleleri neti-
cesinde Toungoo hânedanýnýn 1752’de yý-
kýlmasý üzerine Burmalý toprak sahibi bir
aileye mensup Alaungpaya adlý bir lider,
güneydeki Pegu topraklarýný da kapsayan
ve Myanmar’ý tek bir krallýk altýnda birleþ-
tiren Konbaung hânedanýný kurdu. Ancak
bölgenin son müstakil hânedaný olan ve
önce doðudaki Ayuthaya’yý, ardýndan Ara-
kan (Rakhine), Tenasserim ve 1824’te de
Asam’ý hâkimiyeti altýna alarak bir impa-
ratorluk haline gelen bu devlet ayný tarih-
te Hindistan’daki Ýngilizler’le karþý karþýya
geldi. XVIII. yüzyýlýn ortalarýndan itibaren
bölgeye ilgi gösteren Ýngilizler ilki 1824-
1826, ikincisi 1852, üçüncüsü 1886-1889
yýllarýnda olmak üzere yaptýklarý üç sava-
þýn sonunda ülke topraklarýnýn tamamýný
ele geçirip idaresini doðrudan Hindistan
genel valiliðine baðladýlar.

Rangoon’u merkez edinen Ýngilizler ülke-
ye çok sayýda Hintli göçmenin gelip yerleþ-
mesine izin verdiler. Çoðu müslüman olan
ve bürokraside, ticarette, esnaflýkta faal
rol alan bu göçmenler yeni pirinç ekim
alanlarý açarak zamanla toprak sahibi ol-
dular. Sömürge ekonomisi ülkenin sosyo-
ekonomik yapýsýný hýzlý bir þekilde deðiþtir-
di. Karen ve Kaçin etnik gruplarýnýn yaþadý-
ðý az geliþmiþ bölgeler misyonerlik faali-
yetleriyle kýsmen hýristiyanlaþtýrýldý. 1920’li
yýllarda gittikçe artan Ýngiliz ve Hint aleyh-
tarlýðýna baðlý olarak genç aydýnlar ve öð-
renci gruplarý, ülkenin özerk bir statüye
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26 Mayýs 1989 tarihine kadar Burma
(Birmanya) adýyla tanýnan Myanmar, Asya’-
nýn güneydoðusundaki Çinhindi (Hindiçini)
yarýmadasýnda bulunan ülkelerin en büyü-
ðüdür. Kuzeybatýdan Hindistan ve Bengla-
deþ, kuzeydoðudan Çin, güneydoðudan La-
os ve Tayland, batýdan Bengal körfezi ve An-
daman deniziyle çevrili olan ülkenin yüzöl-
çümü 677.000 km², nüfusu 53.222.658
(2005 tahminî), resmî adý Pyidanungzu
Myanma Naingngandaw (Myanmar Birliði),
baþþehri Yangon (eski Rangoon, 4.016.000
nüfus), diðer önemli þehirleri Mandalay
(1.057.600), Moulmein (367.500) ve Bago’-
dur (Pegu, 228.100).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Myanmar’ýn yüzey þekilleri kuzey-güney
doðrultusunda uzanan batýda Arakan sý-
radaðlarý, ortada uzun bir çukur alan, do-
ðuda güneye doðru Þan platosu ve Tenas-
serim daðlarýyla devam eden Kaçin daðla-
rý (Hkakabo Razi zirvesi 5881 m.) þeklinde
özetlenebilir. Ortadaki çukur alan, ülkenin
en önemli ýrmaklarý olan Irravadi ve Sit-
tang çevresinde yayýlan ve güneyde delta-
ya dönüþen geniþ düzlüklerden meydana
gelir. Ýklim güneyden kuzeye ve deniz kýyý-
sýndan yüksek kesimlere doðru farklýlýklar
gösterir. Güneyde yaz mevsiminin bol ya-
ðýþ getirdiði bir muson iklimi (mayýs-ka-
sým arasý çok sýcak ve yaðýþlý), ortada yaz
sýcaklarýyla birlikte kýþ soðuklarýnýn da be-
lirginleþtiði bir iklim tipi, kuzeyde Çin sýný-
rý yakýnýndaki yüksek daðlýk kesimde yaz-
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tim kuruldu. Nisan 1972’de Ne Win ve Dev-
rim Konseyi üyeleri ordudan ayrýlýp Sos-
yalist Program Partisi vasýtasýyla asker
destekli sosyalist bir hükümet oluþturdu-
lar. Ýngiliz petrol þirketleri ve bankalar da-
hil ticaret ve sanayi kuruluþlarý millîleþti-
rildi. Ancak siyasî partilerin ve sendikala-
rýn gösterileriyle Karen, Mon ve Þan gibi
etnik gruplarýn ayaklanmalarý devam etti.
Hükümet, Arakan bölgesindeki Rohingya
müslümanlarýnýn isyanýný bastýrmak için
1978’de askerî bir operasyon düzenledi ve
200.000 civarýnda müslüman, komþu ülke
Bengladeþ’e sýðýndý; camiler ve evler ya-
kýldý. Ocak 1974’te Sosyalist Halk Cumhu-
riyeti kuruldu ve bayrak deðiþti. Yeni bir
anayasanýn kabulüyle birlikte yasama, yü-
rütme ve yargý iþlevlerini gören bir halk
meclisi ve buna baðlý mahallî meclisler ku-
ruldu; Ne Win devlet baþkaný oldu. 1980’li
yýllarda ekonomide sosyalist uygulamalar
gevþetilerek yabancý sermaye teþvik edil-
di. Ne Win 1981’de emekliye ayrýldý. Siya-
sal ve ekonomik bunalýmýn baþ gösterdiði
ülke, Eylül 1988’de yeni bir devrimin eþi-
ðinde iken General Saw Maung liderliðin-
deki ordu düzeni saðlamak için idareyi ele
aldý ve sýkýyönetim ilân etti. 26 Mayýs 1989
tarihinde yeni askerî rejim Burma Sosyalist
Halk Cumhuriyeti olan ülkenin adýný Myan-
mar Birliði’ne çevirdi. Nisan 1992’de Saw
Maung iktidardan ayrýldý ve yerine Gene-
ral Than Shwe geçti. Askerî baský altýnda
kalan meclis, Demokrasi Ýçin Millî Birlik
Partisi tarafýndan boykot edilmesi üzeri-
ne yeni anayasa oluþturulmadan daðýtýldý.
1990’lý yýllarda askerî rejim daha çok etnik
ayaklanmalarla meþgul oldu; ancak ülke
genelinde huzur saðlanamadý. Uluslarara-
sý baskýlara raðmen demokrasiye dönül-
memesi sebebiyle Amerika Birleþik Dev-
letleri bir süreden beri uygulamaya koy-
duðu ekonomik ambargoyu 1997’de sýký-
laþtýrdý ve Avrupa Birliði ülkeleri de 2000
yýlýnda ona katýldý.

III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Budist çoðunluðun yaþadýðý Myanmar’-
da müslümanlar resmî çevrelere göre nü-
fusun % 4’ünü oluþturmaktadýr; ancak ba-
zý araþtýrmacýlar biraz daha yüksek bir ra-
kam verirken müslüman temsilciler oraný
% 10 ile 14’e kadar çýkartmaktadýr. Müs-
lümanlarýn nüfusu hakkýnda farklý bilgile-
rin verilmesi, bir kýsmýnýn vatandaþ sayýl-
mamasýndan ve yaklaþýk 1,5 milyonunun
Bengladeþ, Pakistan, Suudi Arabistan, Ür-
dün ve Birleþik Arap Emirlikleri’nde mülte-
ci olarak yaþamasýndan kaynaklanmakta-
dýr. Müslümanlarýn etnik köken bakýmýn-

dan daðýlýmý ise % 68 Hintli, % 30 Myan-
marlý, % 2 Çin asýllý oranýndadýr ve bunla-
rýn % 41’i Arakan bölgesinde yoðunlaþýr-
ken geri kalaný ülkenin sahil ve merkezî
bölgelerinde oturmaktadýr.

Büyük çoðunluðu Hanefî olan müslü-
manlar etnik köken ve tarihî geliþim açý-
sýndan esasta dört gruba ayrýlmaktadýr.
Bunlarýn en eskisi XI-XIV. yüzyýllar arasýn-
da deniz yoluyla gelen Arap, Hint ve Ýran
asýllý ilk müslümanlarýn neslidir. Mahallî ri-
vayetlerde, Pagan Kralý Anawratha döne-
minden itibaren Myanmar hükümdarlarý-
nýn hizmetinde çalýþan birçok müslüman
muhafýz ve saray hizmetlisi bulunduðu an-
latýlýr. Budizmin koruyucusu olan Pagan
krallarý, diðer ülkelerden gelen müslüman
yerleþimcilerin dinî uygulamalarýný ve yerli
kadýnlarla evlenmelerini müsamaha ile kar-
þýladýlar. Ayrýca yerleþmeye baþlamadan
önce Arap, Ýran ve Hint asýllý müslüman
tüccarlarýn IX. yüzyýldan itibaren Basra
körfezinden ve Kýzýldeniz’den Uzakdoðu’ya
kadar yaptýklarý uluslararasý deniz ticare-
ti sýrasýnda su almak ve diðer ihtiyaçlarý-
ný karþýlamak için bazan Myanmar sahil-
lerine uðradýklarý da bilinmektedir. Süley-
man et-Tâcir, Ýbnü’l-Fakýh ve Ýbn Hurdâz-
bih gibi coðrafyacý ve seyyahlar eserlerin-
de Myanmar’ý “Rahma” ülkesi olarak adlan-
dýrmýþlar ve filleri bol bir yer olarak tasvir
etmiþlerdir. Bu ilk müslüman yerleþimciler
halk arasýnda Pathi veya Kala, Ýngiliz dö-
neminde Farsça Zerbâdî (rüzgâraltý top-
luluk) adýyla tanýnmýþtýr. Yerli halkla ka-
rýþmýþ olan bu müslümanlar onlarla ayný
dili konuþmakta, onlar gibi giyinmekte ve
kendilerini Myanmarlý kabul etmektedir.
Kuzeydoðuda Çin sýnýrýndaki Þan eyaletin-
de de Çin asýllý, bugün de onlara benzeyen,
geleneklerini sürdüren küçük bir müslü-
man topluluk yaþamaktadýr. Panthay (Pat-
hi isminin bozulmuþ þekli) denilen bu top-
luluk, XIX. yüzyýlýn ortalarýnda Çinliler’in
yýktýðý Yunnan’daki Ýslâm sultanlýðýndan
buraya sýðýnanlarýn neslinden gelmektedir.
Bunlarýn sayýlarý çok azdýr ve Çinli müslü-
manlar için kullanýlan Hui-Hui adýný benim-
semiþlerdir. Üçüncü topluluk Ýngiliz sömür-
ge dönemi boyunca iþçi, memur ve tüc-
car olarak ülkeye gelen Hint asýllý müslü-
manlardýr. Çoðunlukla baþþehir Rangon
ve çevresine, Moulmein, Pyinmana ve Kya-
ukse’ye yerleþmiþ, sömürge dönemi bü-
rokrasisinde ve ticarî hayatýnda önemli rol
oynamýþlardýr. Ayrýca II. Dünya Savaþý son-
rasýnda ve Bengladeþ’in Pakistan’dan ayrýl-
masý sýrasýnda (1971) özellikle Arakan böl-
gesine geçiþler olmuþtur. Dördüncü ve en
kalabalýk topluluk batý sahilindeki Arakan

kavuþturulup yönetimde Myanmarlýlar’a
daha fazla yer verilmesini istediler. Sömür-
ge hükümetinin 1923’te yaptýðý anayasal
düzenlemeyle birlikte sýnýrlý yetkilere sa-
hip bir meclis oluþturuldu; 1929’da ülkeye
kýsmî bir özerklik tanýndý. 1930’lu yýllarýn
baþýnda yaþanan ekonomik kriz, daha iyi
hayat þartlarýna sahip olan Hint asýllý göç-
menlere karþý yerli halk arasýnda duyulan
hoþnutsuzluðu iyice arttýrdý ve krallýðý tek-
rar ihya etme talebiyle sömürge aleyhtarý
bir ayaklanmanýn çýkmasýna yol açtý. Ayak-
lanmanýn bastýrýlmasýndan sonra da ül-
kenin güneyinde toprak sahipliði oraný-
nýn Hintliler’in lehine deðiþmesi sebebiyle
1936-1939 yýllarý arasýnda yerli halk za-
man zaman Hintli göçmenlere saldýrdý. Bu
arada millî hareket içinde Batý eðitimi al-
mýþ laik ve sosyalist görüþlü genç aydýnlar,
Aung San adlý bir kiþinin liderliðinde bütün
etnik unsurlarý birleþtiren bir Burma mil-
leti oluþturmayý hedeflemekte ve Burma
dilinin kullanýmýna önem vermekteydiler.
Millî taleplerin yükselmesi ve Londra’da
yapýlan yuvarlak masa toplantýlarý netice-
sinde Myanmar Ýngiliz Hindistaný’ndan ay-
rýldý (1937). II. Dünya Savaþý öncesinde genç
liderler tam baðýmsýzlýk fikriyle hareket
ederken ülke 1942’de Japon iþgaline uðra-
dý. Savaþ sonrasýnda tekrar Ýngiliz egemen-
liði altýna alýnan Myanmar 4 Ocak 1948’-
de Burma Birliði adýyla baðýmsýzlýðýna ka-
vuþtu.

Myanmar baðýmsýzlýðýn ilk yýllarýndan
itibaren çeþitli problemlerle karþý karþýya
kaldý. Birmanlar’la beraber birliði oluþtu-
ran Karenler’in 1948’de, Kaçinler’in 1949’-
da özerklik için ayaklanmalarý ve silâhlanan
Birman Komünist Partisi’nin de onlara ka-
týlmasý ülkeyi iktisadî bakýmdan geri býrak-
tý. Baðýmsýzlýk öncesi görüþmeler sýrasýn-
da öldürülmüþ olan (Temmuz 1947) Aung
San’ýn yerine geçen U Nu döneminde (1948-
1961) uluslararasý iliþkiler bakýmýndan ta-
rafsýz bir siyaset izlendi ve sosyalist eðilim-
li bazý reformlar yapýldý. Ülkede siyasî is-
tikrarsýzlýðýn ortaya çýkmasý üzerine U Nu,
29 Ekim 1958’de idareyi Genelkurmay Baþ-
kaný Ne Win’e devretti. Düzeni saðlama-
ya çalýþan General Ne Win’in yönetiminde
dýþta Hindistan ve Amerika Birleþik Dev-
letleri ile iliþkiler geliþtirilirken içte yolsuz-
lukla ve isyanlarla uðraþýldý. 6 Þubat 1960’-
ta yapýlan genel seçimleri Birlik Partisi ka-
zandý; U Nu tekrar iktidara geldi ve Budizm
devletin resmî dini ilân edildi. 2 Mart 1962’-
de Genelkurmay Baþkaný Ne Win’in dar-
besiyle ülke yeniden karýþtý; U Nu ve diðer
siyasî liderler tutuklanarak askerî bir yöne-
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kýsýyla 1992’de ülkeye geri dönebildi. Bu-
nunla birlikte halen bir kýsým mülteci Beng-
ladeþ’te kamplarda yaþamaktadýr. Bölge-
de ayrý bir sýnýr gücü oluþturan askerî yö-
netim, Rohingyalar’a tam vatandaþlýk hak-
ký vermeyi dahi reddederek onlarý Myan-
mar vatandaþý sayýlabilmeleri, dolayýsýyla
siyasî ve ekonomik haklara sahip olabil-
meleri için -1982 tarihli vatandaþlýk kanu-
nuna göre- atalarýnýn 1824 tarihinden, yani
Ýngiliz iþgali ve Hintli göçmen akýný baþla-
madan önce ülkede yaþadýklarýný ispatla-
maya zorlamaktadýr. 1948’den beri sava-
þan mücahidler ise 1999’da Arakan Rohing-
ya Millî Teþkilâtý, 2000’de Rohingya Daya-
nýþma Örgütü adlarý altýnda gruplaþarak
Bengladeþ üzerinden faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

Ülkedeki müslümanlar arasýnda bazý gö-
rüþ ayrýlýklarý bulunmakta ve özellikle Hint
asýllýlarla yerliler gerek sosyal yaþantýlarýn-
da gerekse dinî vecîbeleri uygulama husu-
sunda birbirinden farklý görüntüler sergi-
lemektedir. Meselâ Hint asýllýlar eðitim ve
günlük konuþma dili olarak Urduca’yý, yer-
liler Burma dilini kullanmakta, her iki top-
lum da giyim kuþam, evlilik ve mirasla il-
gili hususlarda kendi geleneklerini korur-
ken Hint asýllýlar namaz, oruç ve hac gibi
dinî vecîbeleri yerine getirmede daha titiz
davranmakta, yerliler ise eski Budist kül-
türünden gelen bazý geleneklerle karýþmýþ
bir dinî yaþantý sürdürmektedir. Buna bað-
lý olarak siyasî görüþleri de farklý olduðu
gibi sosyokültürel faaliyetleri de farklýdýr
ve bu toplumlar yalnýz kendilerinin üye ola-
bildikleri ayrý derneklere sahiptir.
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bölgesinde yaþayan Rohingyalar’dýr. Ben-
gal, Urdu, Burma dillerinin bir karýþýmý olan
ve kendi adlarýný taþýyan dili konuþan bu
grubun nüvesi Bengal kökenlidir ve böl-
gedeki XV ve XVI. yüzyýllarda yaþayan Ben-
gal Sultanlýðý’nýn hâkimiyet yýllarýnda oluþ-
muþtur. Diðer müslümanlara göre daha
fakir olan Rohingyalar savaþ, sürgün ve
baskýlara mâruz kalma gibi önemli sýkýn-
týlar yaþadýlar. Özellikle II. Dünya Savaþý’-
nýn ardýndan baþlatýlan, Arakan’da baðým-
sýz bir müslüman devleti kurma çalýþma-
larý silâhlý çatýþmalara yol açtý ve hüküme-
tin askerî operasyonlarýyla binlerce müs-
lüman yurtlarýndan çýkarýlýrken camileri,
okullarý ve evleri zarar gördü. Bunlardan
geri dönenleri hükümet ülkeye kaçak yol-
lardan giren yabancýlar olarak deðerlendir-
di. 1989 ve 1991’deki operasyonlar netice-
sinde 250.000 Arakanlý müslüman tekrar
Bengladeþ’e sýðýndý ve ancak Birleþmiþ Mil-
letler Mülteciler Yüksek Komiserliði’nin bas-
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