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zin bir bölümünü oluþturan el-Müsned’-
deki Ehl-i kitap’la ilgili hadisleri bir makale-
sinde ele almýþtýr (“Attitudes toward Chris-
tians as Revealed in the Musnad of Al-Ta-
yalisý”, MW, LXIII/4 [1973], s. 249-268). 2.
Ma£rifetü þüyûÅi Þu£be. Zehebî tara-
fýndan Tayâlisî’ye nisbet edilen eserin VI.
(XII.) yüzyýlda mevcut olduðu (TârîÅu’l-Ýs-
lâm, s. 404; a.mlf., A£lâmü’n-nübelâß, XIX,
458) ancak günümüze ulaþýp ulaþmadýðý
bilinmemektedir. Tayâlisî’ye izâfe edilen
Ma£rifetü’l-evšåt (Î²â¼u’l-meknûn, II, 512;
Ýstidrâkât, VIII, 112) ve Fe²âßilü’l-en½âr
(Î²â¼u’l-meknûn, II, 195; Ýstidrâkât, VI, 90)
gibi eserler hakkýnda da bilgi bulunmamak-
tadýr.
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1939 yýlýna kadar ve 1945-1949 yýllarý
arasýnda Siyam olarak adlandýrýlan ülke bu
tarihten itibaren Tayland (Tai = “özgür in-
sanlar”, land = “ülke”) adýný almýþtýr. Res-

mî adý Tayland Krallýðý, yüzölçümü 513.000
km², nüfusu 61 milyon (2007), baþþehri
Bangkok (6.000.000, 2010 baþý tah.), diðer
önemli þehirleri Samut Prakan (455.000),
Nonthaburi (410.000), Udon Thani (230.000),
Chon Buri (203.000) ve Nakhon Ratchasi-
ma’dýr (201.000). Ülkenin batýsýnda Anda-
man denizi, batý ve kuzeybatýsýnda Myan-
mar, kuzeydoðusunda Laos, güneydoðu-
sunda Kamboçya, güneyinde Malezya ve
Tayland (Siyam) körfezi yer alýr.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Genellikle yüzey þekilleri silik olan Tay-
land’ýn merkezî kýsmý alçak, kenarlarý da-
ha yüksektir; yükselti güneyden kuzeye
doðru gidildikçe artar. Yüksek alanlar da-
ha çok jeolojinin birinci zamanýna ait yaþ-
lý kireç taþlarýndan (kalker) meydana gel-
miþtir. Buna karþýlýk alçak alanlarda eski
ve yeni alüvyonlu alanlar belirir. Myanmar
sýnýrýndan Malakka yarýmadasýna kadar
Dawna daðlarý uzanýr. Daha güneydeki dað-
lar Tenasserim adýyla bilinir. Dawna dað-
larý üzerinde Doi Inthanon (büyük dað) ül-
kenin en yüksek zirvesini oluþturmaktadýr
(2576 m.). Tayland arazisinde kireç taþla-
rý geniþ yer tutar. Bu kayaçlarýn kimyasal
ayrýþmasý sonucunda çok sayýda dolin (ko-
yak) ve maðara gibi ilgi çekici yer þekilleri
ortaya çýkmýþtýr. Dawna daðlarýnýn doðu-
sunda en önemlileri Ping, Wang, Yom ve
Nan olan kollarýn birleþerek meydana ge-
tirdiði Chao Phraya ile (230 km.) yine onun
bir kolu olan Dong Phraya Yen’in suladýðý
Phraya düzlükleri yer almaktadýr. Bu düz-
lüklerin deniz seviyesinden yükseltisi faz-
la deðildir (Chao Phraya’nýn kuzeyinde yük-
selti sadece 23,5 metredir). Söz konusu
akarsular Tayland körfezine dökülmeden
verimli bir delta oluþturur. Nüfusun önem-
li bir kýsmýnýn toplandýðý ve baþþehir Bang-
kok’un da bulunduðu bu ova tektonik açý-
dan çok aktiftir. Verimli alanýn doðusunda
Phetchabun daðlarý adýyla bilinen bir eþik-
ten sonra Korat platosuna geçilir. Phetcha-
bun daðlarýnýn güneyinde yükselti 1300 m.
dolayýnda iken kuzeyde 2300 metreyi aþar.
Korat platosu, Tayland-Laos sýnýrýnýn bir
bölümünü meydana getiren Mekong neh-
rinin kollarý tarafýndan parçalanmýþtýr. Ýrili
ufaklý birçok adanýn bulunduðu Tayland’da
üç adanýn büyüklüðü 200 km²’nin üzerin-
dedir. Phuket (543 km²) adasý Andaman
denizinde, Samui (240 km²) adasý Malak-
ka yarýmadasýnýn Tayland körfezine bakan
kesiminde, Chang (219 km²) adasý Tayland
körfezinin güneydoðusunda yer almakta-
dýr. Tayland’da çeþitli büyüklükte doðal
göller vardýr. Malakka yarýmadasýnýn Tay-

larýný güçlendirmek amacýyla “baladur” (be-
lâzür) aðacýnýn meyvesinden yapýlan bir
þerbetten çok miktarda içtikleri için ciddi
biçimde rahatsýzlandýklarý nakledilmiþtir
(a.g.e., IX, 26). Öte yandan Tayâlisî’nin, ri-
vayetlerindeki hatalarý düzeltmek ama-
cýyla kendisine ve baþkalarýna ait (DÝA, III,
89) yazýlý metinleri kullandýðý bilinmekte-
dir (meselâ bk. Ýbn Adî, III, 1127-1128).
Onun rivayetleri Buhârî’nin el-Câmi£u’½-
½a¼î¼’i dýþýnda Kütüb-i Sitte’de ve diðer
birçok eserde yer almýþtýr. Zehebî’ye gö-
re Buhârî, Tayâlisî’nin akraný pek çok âlim-
den hadis öðrendiði için onun rivayetleri-
ne ihtiyaç duymamýþ, el-Câmi£u’½-½a¼î¼’-
te sadece bir rivayetiyle istiþhadda bulun-
muþtur (A£lâmü’n-nübelâß, IX, 383-384).

Eserleri. 1. el-Müsned*. Türünün ilk
örneði sayýlan bu eserde 2890 hadis var-
dýr. Tayâlisî’nin rivayet ettiði bildirilen on
binlerce hadise nisbetle el-Müsned’in hac-
minin bu kadar küçük oluþu çaðdaþ mü-
elliflerin bazý yorumlarýna yol açmýþtýr. Bu
çerçevede ortaya atýlan ve el-Müsned’in
hacminin aslýnda çok daha geniþ tutuldu-
ðu, ihtiva ettiði mevkuf ve maktû hadis-
lerin sonradan çýkarýlmýþ olabileceði þek-
lindeki varsayým (EI2 [Ýng.], X, 399) somut
bir veriye dayanmadýðý gibi müsned türü-
nün mantýðýna da kýsmen aykýrýdýr. Çün-
kü sahâbe isimlerine göre düzenlenen bir
müsnedde mevkuf ve maktû rivayetlerin
sayýsýnýn merfûlara göre çok daha fazla ol-
masý beklenemez. Muhammed Abdülmuh-
sin et-Türkî, eserin ilk iki neþrinde (Hay-
darâbâd 1321/1903; Beyrut 1406/1985) kul-
lanýlmayan yazma nüshalarý da dikkate ala-
rak hazýrladýðý yayýmda (I-IV, Cîze 1419-
1420/1999) eksikleri gidermiþ, hadislerin
sýhhat derecesini ve kaynaklarýný göster-
miþ, eserin sonuna ayrýntýlý fihristler ekle-
miþtir. Ahmed b. Abdurrahman es-Sââtî
ilk neþri esas alýp el-Müsned’i konularýna
göre tasnif edip Min¼atü’l-ma£bûd fî
tertîbi Müsnedi’¹-ªayâlisî Ebî Dâvûd
adýyla yayýmlamýþsa da (I-II, Kahire 1372-
1373/1952-1953; I-II, Beyrut 1400/1980) ilk
neþirde bulunmayan sekiz sahâbîye ait ha-
disleri Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’in-
den tamamladýðý için eleþtirilmiþtir (Müs-
ned, Muhammed b. Abdülmuhsin et-Tür-
kî, neþredenin giriþi, I, 57). Robert Mars-
ton Speight, eserdeki hadis metinlerini ese-
rin yazýldýðý dönemin þifahî nakil kültürü-
nü yansýtan edebî özellikleri açýsýndan in-
celediði bir doktora tezi hazýrlamýþ (The
Musnad of al-Tayalisi-A Study of Islamic
Hadith as Oral Literature, Hartford 1970;
içeriði için bk. Dissertation Abstracts Inter-
national, XXXI, 6151-6152), ayrýca bu te-
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103 amfibi türü yer alýr; bunlardan bazý-
larýnýn nesli tehlike altýnda kabul edilmek-
tedir.

Birleþmiþ Milletler verilerine göre Tay-
land’ýn 1950 yýlýnda 20 milyon dolayýnda
olan nüfusu 1965’te 30 milyonu, 1975’te
40 milyonu, 2000 yýlýnda 60 milyonu aþ-
mýþtýr. Nüfusun % 75’i Tay, % 14’ü Çin, %
4’ü Malay kökenlidir ve büyük kesimi Budist
olup (% 94,6) müslümanlarýn oraný % 4,6,
hýristiyanlarýn ‰ 7, diðerlerinin ‰ 1 düze-
yindedir. Tayland Doðu ve Güneydoðu As-
ya’nýn ekonomisi geliþmiþ ülkeleri arasýn-
da yer almaktadýr. 1960’lý yýllarda gayri sâ-
fi millî hâsýlada tarýmsal üretimin oraný
% 31,5, sanayi % 19,7 ve hizmet sektörü
% 48,8 iken 2000 yýlýnda tarýmýn payý %
11,4 ve hizmetlerin payý % 45,5’e düþmüþ,
sanayinin payý ise % 43,1’e çýkmýþtýr. Coð-
rafî þartlar tropikal ve subtropikal ürün-
lerin yetiþtirilmesine imkân tanýmaktadýr.
Nüfusun yaklaþýk yarýsý geçimini tarýmsal
faaliyetlerden saðlar. En önemli ürünler
pirinç, mýsýr ve þeker kamýþýdýr. Tayland
dünyanýn önde gelen pirinç üreticileri ara-
sýndadýr. Çeltik tarýmý yapýlan topraklarýn
çok önemli bir kýsmýnýn yer aldýðý ülkenin
kuzeydoðusundaki üretim alanlarýndan
toplam pirincin yaklaþýk % 40’ý elde edilir.
Tayland’ýn kuzeyinde soya fasulyesi, mung-
bean (bir cins fasulye) ve tütün, doðusu ile
güneyinde tropikal meyveler ve kauçuk en
çok yetiþtirilen ürünlerdir.

Tayland’ýn dýþ ticaretinde zaman içinde
bazý deðiþimler meydana gelmiþtir. 1990
yýlýnda en fazla ihraç edilen mallar liste-
sinde üst sýralarda yer alan tarýmsal ürün-
ler yerini 2000 yýlýnda büyük ölçüde oto-
motiv ve diðer sanayi ürünlerine býrak-
mýþtýr. Ayrýca ülkede baþta tekstil sanayii
olmak üzere dünyanýn tanýnmýþ markala-
rý için üretim yapýlmaktadýr. 2008 yýlýnda
temel imalât sanayi ürünleri ihracatý top-
lam ihracatýn % 75’ini oluþtururken itha-
lâtta ham madde ve yarý mâmul madde-
lerle (% 40-43) temel mallar (% 24-28) ön
sýradadýr. Tayland’ýn en çok ithalât ve ih-
racat yaptýðý ülkeler Amerika Birleþik Dev-
letleri, Japonya, Çin ve Malezya’dýr. Dün-
yanýn en önde gelen karides üreticisi olan
Tayland’da üretilen kültür karidesinin %
90’ý ihraç edilir.

Baþlýca yer altý kaynaklarý florit, jips,
kurþun, linyit, doðal gaz, kalay ve tungsten
olan Tayland, Kanada’dan sonra en büyük
jips ihracatçýsý ülke durumundadýr. Ülke-
nin topografik özellikleri ulaþým sistemi-
nin geliþmesine imkân saðlamýþtýr. Yakla-
þýk 4000 kilometrelik dar demiryolu hattý
karayolu ulaþýmýna destek vermektedir.
Ayrýca 4000 kilometreye yaklaþan uzunlu-
ðu ile kara içi su yollarý da ulaþým için kul-
lanýlmaktadýr. Bangkok, Laem Chabang,
Pattani, Phuket, Sattahip, Si Racha ve
Songkla ülkenin baþlýca limanlarý; Don Mu-
ang, Suwennabhumi, Chiangmai, Hat Yai

land körfezine bakan kesiminde dar bir
boðazla denize baðlanan Thale Sap Sonk-
la ülkenin en büyük gölüdür (1040 km²).
Beung Boraphet (130 km²) ve Nong Han
(125,2 km²) diðer büyük göllerdir.

Tayland’da tropikal muson iklimi hâkim-
dir. Ülkenin büyük kesiminde mayýs ayýn-
dan eylüle kadar sýcak güneybatý muson-
larý Hint Okyanusu üzerinden bol yaðýþ ge-
tirir. Kasýmdan mart sonuna kadar daha
az yaðýþa yol açan kuru ve ýlýk kuzeydoðu
musonlarý etkilidir. Genellikle aralýk en az
yaðýþ alan aydýr. Kasým-þubat döneminde
kuzeye doðru çýkýldýkça sýcaklýklarýn daha
düþük olduðu, güneyde ise mevsimler ara-
sýndaki farkýn azaldýðý -Malakka yarýmada-
sýnda daima sýcak ve nemli bir iklim- gö-
rülmektedir. Sýcaklýklar 20-37°C arasýnda-
dýr. Phraya düzlüklerinde yaðýþ 1400-1200
mm. iken Dawna daðlarýnýn doðusunda-
ki alçak alanlarda zaman zaman 1200 mi-
limetrenin altýna iner. Buna karþýlýk ku-
zeyde Myanmar sýnýrýna yakýn kesimlerle
doðuda Laos sýnýrýna yakýn yerlerde 1600
milimetrenin üzerindedir ve Malakka yarý-
madasýnýn batýya bakan kesimlerinde 2000
milimetrenin üzerine çýkar.

Zengin bitki örtüsüne sahip olmasýna
raðmen özellikle son yüzyýlda insanlarýn
tahribatý yüzünden ormanlar Tayland top-
raklarýnýn sadece % 25’inde kalmýþtýr. Tro-
pikal iklim ve farklý yükseltiler bitki örtü-
sünün çeþitliliðine yol açar. Bu bitki örtü-
sü tropikal ormanlardan oluþur. Ülkenin
kuzeydoðusundaki Korat platosunda ku-
rak dönem sebebiyle savan ormanlarý adý
verilen aðaç topluluklarý ortaya çýkar. Tay-
land, Cycadaceae ailesinin günümüzdeki
tek temsilcisi olan Cycas cinsine ait bazý
bitki türlerini barýndýran Asya ülkelerinden
biridir. Endemik (yerel, bölgesel) bitki sa-
yýsý fazla deðilse de ülke florasýna yakla-
þýk 11.500 dolayýnda damarlý bitki kayýtlý-
dýr. Chao Phraya vadisinde tarýmsal et-
kinlikler dolayýsýyla büyük ölçüde doðal bit-
ki örtüsü tahrip edilmiþtir. Kýyý kesimlerin-
de, özellikle Malakka yarýmadasýnýn batý-
sýndaki gelgit bölgelerinde tuzlu sulara di-
renç gösteren aðaç ve çalýlardan oluþan
mangrov ormanlarý (sürekli yeþil kalan or-
man) yaygýndýr. Chao Phraya ve kollarý bo-
yunca uzanan taþkýn alanlarý ise yoðun ot-
su vejetasyonla kaplýdýr. Ancak bu alanla-
rýn büyük ölçüde tarýma ayrýlmasý bazý hay-
van türlerinin ortadan kalkmasýna sebep
olmuþtur. Bunun en belirgin örneði, son
bireyi 1938’de öldürülen Tayland’ýn ende-
mik hayvanlarýndan Rucervus schomburg-
kidir (bir geyik türü). Tayland faunasý için-
de 265 memeli hayvan, 338 sürüngen ve
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yönetimi altýnda birleþtirerek iyice güç-
lendi ve kuzeydeki Çin imparatorlarýyla iyi
iliþkiler kurdu. Kral Rama Khamheng dö-
neminde (1275-1317) Sukothai Krallýðý ida-
rî, hukukî ve içtimaî alanda önemli yapý-
lanmalar gerçekleþtirdi. Khmer ve Mon al-
fabesinden uyarlanan bir Tay alfabesi mey-
dana getirildi. Kubilay Han’ýn Çin-Moðol as-
kerî yapýsý benimsenip güçlü bir ordu teþ-
kil edildi. Ancak Kral Khamheng’in ölümüy-
le birlikte Sukothai Krallýðý zayýflamaya
baþladý; yerine, Chao Phraya vadisine ve
Tayland körfezine daha yakýn yerde olan
güneydeki Ayutthaya merkez olmak üzere
1350’de Rama Dhipati tarafýndan Ayuttha-
ya Krallýðý kuruldu.

Chao Phraya nehrinin etrafýnda Menam
bölgesinde kurulan bu yeni devlet önce Su-
kothai’nin topraklarýný, ardýndan zamanla
kuzeydeki Lanna’yý ve diðer küçük Tay þe-
hir devletlerini egemenliði altýna aldý. Ba-
týda Bengal körfezindeki Tenasserim sa-
hillerine kadar sýnýrlarýný geniþletti. Kral II.
Boromoraja yönetiminde 1432’de doðu-
daki Angkor alýndý. Kral Trailok devrinde
(1448-1488) yüksek rütbeli görevlilere top-
rak tahsis edilerek ülkede feodal bir idarî
yapý oluþturuldu ve sarayda veliahtlýk sis-
temi baþlatýldý. Yabancý tüccarlarýn ülke-
ye sýk sýk uðramasýyla birlikte ülkede eko-
nomik hayat geliþti. Ayutthaya Krallýðý,
XVI. yüzyýl boyunca güneyden Malaka’yý
denetimi altýna alan Portekizliler ve batý-
dan Burma Toungoo hânedanýnýn tehdi-
diyle karþýlaþtý. 1540’larda Ayutthaya’nýn
batýdaki topraklarýný ele geçiren Burmalý-
lar 1549’da baþþehir Ayutthaya’ya saldýr-
dýlar. 1569 yýlýnda ikinci büyük saldýrý ne-
ticesinde Ayutthaya, Burma’nýn üstünlü-
ðünü kabul etmek ve ona vergi ödemek
zorunda kaldý. Bir süre Burma’nýn siyasal
ve kültürel etkisi altýnda kalan ülkeyi 1590
yýlýnda tahta çýkan Narasuen kurtardý ve
Ayutthaya’yý tekrar kuvvetlendirdi. Yakýn
komþularý, Çin, Hindistan, Ýran ve Arap ya-
rýmadasý gibi bölgelerle ticarî faaliyetleri-
ni sürdüren Ayutthaya, Asya’da müslü-
man tüccarlarýn sýkça uðradýðý en önem-
li ticaret merkezlerinden biri haline geldi.
1554’te F. Mendes Pinto adlý bir Portekiz-
li Cizvit papazýnýn yazdýðýna göre o dönem-
de baþþehirde din âlimlerinden, Türk ve
Araplar’dan oluþan 30.000 civarýnda müs-
lüman nüfus yaþamakta ve þehirde yedi
cami bulunmaktaydý. XVI. yüzyýlýn ilk yýl-
larýndan itibaren baþta Portekizli ve Fran-
sýz tüccarlar olmak üzere Avrupalý tüccar-
larýn uðradýðý bir merkez olan Ayutthaya
XVII. yüzyýl boyunca Avrupalý ticaret þir-
ketlerine açýk bir politika izledi; Portekiz-

li, Hollandalý, Fransýz ve Ýngiliz tüccarlar
Ayutthaya Krallýðý ile ticarî iliþkiler kurma-
ya çalýþtý. Özellikle Kral Narai döneminde
(1657-1688) Avrupalý tüccarlar ve görev-
liler sarayda etkili duruma geldi. Gerek
müslümanlar gerekse Avrupalýlar Ayuttha-
ya sarayýnda bakanlýk ve danýþmanlýk gi-
bi üst düzey görevlere kadar yükseldiler.
1688 yýlýndan sonra ülkedeki yabancýlarýn
etkisi giderek azaldý. XVIII. yüzyýlda bozul-
maya baþlayan Ayutthaya sarayýnýn 1767’-
de Burmalýlar’ýn iþgaline uðramasý üzerine
Kral Taksin krallýk merkezini on beþ yýl sü-
reyle Thonburi’ye taþýmak zorunda kaldý;
fakat Taksin, General Chao Phraya Chakkri
liderliðindeki muhalif bir saray grubu ta-
rafýndan tahttan indirilerek idam edildi.
Chao Phraya Chakkri 1782’de Kral I. Ra-
ma unvanýyla tahta çýktý ve halen devam
eden Tayland Chakkri hânedanlýðýný baþ-
lattý.

Krallýðýn idarî merkezini yeni baþþehir
olarak kurulan Bangkok’a taþýyan I. Rama
burada yeni saraylar ve tapýnaklar yaptýr-
dý. Kral II. Rama döneminde (1809-1824)
sýnýrlarýný geniþleten Tayland din, edebi-
yat ve sanat yönünden geliþimini sürdür-
dü, ancak Tenasserim’i Burma’dan geri
alamadý. III. Rama devrinde (1824-1851)
Ýngilizler’e bazý imtiyazlar verip gücünü ko-
rudu. 1826’da Sir Henry Burney’in çaba-
larýyla imzalanan bir ticaret antlaþmasýy-
la Ýngilizler, Tayland’dan sýnýrlý ticaret hak-
larý elde etti. IV. Rama döneminde (1851-
1868) Tayland’da modernleþme ve reform
sürecine girildi. Batýlý devletlerin bölgede-
ki temsilcileriyle imzalanan ticaret antlaþ-
malarýyla dýþ ticarette, vergilerin ve güm-
rük harçlarýnýn toplanmasýnda ve hukuk
alanýnda yabancýlara bazý imtiyazlar ta-
nýnmakla birlikte Avrupa sömürgeciliðin-
den uzak durulmaya çalýþýldý. Ulaþým ve eði-
tim alanlarýnda, özellikle askerî eðitimde
yabancý danýþmanlar dönemi baþladý. Oðlu
Chulalongkorn (V. Rama) devrinde (1868-
1910) Tayland güneyden ve batýdan Ýngi-
lizler’in, doðudan Fransýzlar’ýn saldýrýsýyla
karþý karþýya kaldý. 1909’da Anglo-Siyam
Antlaþmasý gereðince güneydeki Kelan-
tan, Kedah, Perlis ve Trengganu adlarýn-
daki dört Malay sultanlýðý Ýngilizler’e ter-
kedildi. Ancak ayný antlaþmayla ülkenin
güneyinde Malaylý müslümanlarýn yaþadý-
ðý Satun ve Patani bölgeleri Tayland’a bý-
rakýlarak bugünkü Malezya-Tayland sýnýrý
oluþturuldu. Böylece XIX. yüzyýldan itiba-
ren güçlü hükümdarlarýn yönettiði Tay-
land Krallýðý doðudaki Mekong bölgesini
Fransýzlar’a, batýda Burma’daki Shan böl-
gesiyle güneydoðu Malay bölgelerini Ýn-

ve Pattani ise baþlýca havaalanlarýdýr. Tay-
land turizm gelirleri açýsýndan þanslý sayý-
labilir. Phuket adasý, Bangkok, ülkedeki
tarihî þehirler ve doðal güzellikler turist-
ler için baþlýca çekim merkezlerini oluþtur-
maktadýr.
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ÿMeral Avcý

II. TARÝH

Tarih öncesi devirlerden itibaren insan
hayatýnýn olduðu bilinen bugünkü Tayland
topraklarýnda XIII. yüzyýla kadar Tay, Mon,
Khmer ve Malay kökenli topluluklar yaþa-
maktaydý ve bunlar küçük krallýk yönetim-
leri altýnda Khmer Ýmparatorluðu’na bað-
lýydý. Çin’in orta ve güney kesimlerinde da-
ðýnýk halde bulunan Tay topluluklarý, ku-
zeyden güneye göç edip XII. yüzyýl önce-
sinde Chiengmai’nin güneydoðusuna ve
Lamphun’a yerleþtiler; din olarak Budizm’i
benimsediler ve Sri Indradit liderliðinde
Sukothai’de devletleþme sürecine girdiler.
Budist Sukothai Krallýðý diye bilinen bu ilk
Tay devleti 1238’de Angkor’u alýp gücünü
arttýrdý. XIII. yüzyýlýn sonlarýna doðru Khmer
Ýmparatorluðu’nun zayýflamasýyla Sukot-
hai Krallýðý çevresindeki Tay topluluklarýný

TAYLAND


