TAYLAND

ve Pattani ise baþlýca havaalanlarýdýr. Tayland turizm gelirleri açýsýndan þanslý sayýlabilir. Phuket adasý, Bangkok, ülkedeki
tarihî þehirler ve doðal güzellikler turistler için baþlýca çekim merkezlerini oluþturmaktadýr.
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II. TARÝH

Tarih öncesi devirlerden itibaren insan
hayatýnýn olduðu bilinen bugünkü Tayland
topraklarýnda XIII. yüzyýla kadar Tay, Mon,
Khmer ve Malay kökenli topluluklar yaþamaktaydý ve bunlar küçük krallýk yönetimleri altýnda Khmer Ýmparatorluðu’na baðlýydý. Çin’in orta ve güney kesimlerinde daðýnýk halde bulunan Tay topluluklarý, kuzeyden güneye göç edip XII. yüzyýl öncesinde 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 Sukothai Krallýðý çevresindeki Tay topluluklarýný

yönetimi altýnda birleþtirerek iyice güçlendi ve kuzeydeki Çin imparatorlarýyla iyi
iliþkiler kurdu. Kral Rama Khamheng döneminde (1275-1317) Sukothai Krallýðý idarî, hukukî ve içtimaî alanda önemli yapýlanmalar gerçekleþtirdi. Khmer ve Mon alfabesinden uyarlanan bir Tay alfabesi meydana getirildi. Kubilay Han’ýn Çin-Moðol askerî yapýsý benimsenip güçlü bir ordu teþkil edildi. Ancak Kral Khamheng’in ölümüyle 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 Ayutthaya Krallýðý kuruldu.
Chao Phraya nehrinin etrafýnda Menam
bölgesinde kurulan bu yeni devlet önce Sukothai’nin topraklarýný, ardýndan zamanla
kuzeydeki Lanna’yý ve diðer küçük Tay þehir devletlerini egemenliði altýna aldý. Batýda Bengal körfezindeki Tenasserim sahillerine kadar sýnýrlarýný geniþletti. Kral II.
Boromoraja yönetiminde 1432’de doðudaki Angkor alýndý. Kral Trailok devrinde
(1448-1488) yüksek rütbeli görevlilere toprak tahsis edilerek ülkede feodal bir idarî
yapý oluþturuldu ve sarayda veliahtlýk sistemi baþlatýldý. Yabancý tüccarlarýn ülkeye sýk sýk uðramasýyla birlikte ülkede ekonomik hayat geliþti. Ayutthaya Krallýðý,
XVI. yüzyýl boyunca güneyden Malaka’yý
denetimi altýna alan Portekizliler ve batýdan Burma Toungoo hânedanýnýn tehdidiyle karþýlaþtý. 1540’larda Ayutthaya’nýn
batýdaki topraklarýný ele geçiren Burmalýlar 1549’da baþþehir Ayutthaya’ya saldýrdýlar. 1569 yýlýnda ikinci büyük saldýrý neticesinde Ayutthaya, Burma’nýn üstünlüðünü 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 yarýmadasý gibi bölgelerle ticarî faaliyetlerini sürdüren Ayutthaya, Asya’da müslüman tüccarlarýn sýkça uðradýðý en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldi.
1554’te F. Mendes Pinto adlý bir Portekizli Cizvit papazýnýn yazdýðýna göre o dönemde baþþehirde din âlimlerinden, Türk ve
Araplar’dan oluþan 30.000 civarýnda müslüman nüfus yaþamakta ve þehirde yedi
cami bulunmaktaydý. XVI. yüzyýlýn ilk yýllarýndan itibaren baþta Portekizli ve Fransýz tüccarlar olmak üzere Avrupalý tüccarlarýn uðradýðý bir merkez olan Ayutthaya
XVII. yüzyýl boyunca Avrupalý ticaret þirketlerine açýk bir politika izledi; Portekiz-

li, Hollandalý, Fransýz ve Ýngiliz tüccarlar
Ayutthaya Krallýðý ile ticarî iliþkiler kurmaya çalýþtý. Özellikle Kral Narai döneminde
(1657-1688) Avrupalý tüccarlar ve görevliler sarayda etkili duruma geldi. Gerek
müslümanlar gerekse Avrupalýlar Ayutthaya sarayýnda bakanlýk ve danýþmanlýk gibi üst düzey görevlere kadar yükseldiler.
1688 yýlýndan sonra ülkedeki yabancýlarýn
etkisi giderek azaldý. XVIII. yüzyýlda bozulmaya baþlayan Ayutthaya sarayýnýn 1767’de Burmalýlar’ýn iþgaline uðramasý üzerine
Kral Taksin krallýk merkezini on beþ yýl süreyle Thonburi’ye taþýmak zorunda kaldý;
fakat Taksin, General Chao Phraya Chakkri
liderliðindeki muhalif bir saray grubu tarafýndan tahttan indirilerek idam edildi.
Chao Phraya Chakkri 1782’de Kral I. Rama unvanýyla tahta çýktý ve halen devam
eden Tayland Chakkri hânedanlýðýný baþlattý.
Krallýðýn idarî merkezini yeni baþþehir
olarak kurulan Bangkok’a taþýyan I. Rama
burada yeni saraylar ve tapýnaklar yaptýrdý. Kral II. Rama döneminde (1809-1824)
sýnýrlarýný geniþleten Tayland din, edebiyat ve sanat yönünden geliþimini sürdürdü, ancak Tenasserim’i Burma’dan geri
alamadý. III. Rama devrinde (1824-1851)
Ýngilizler’e bazý imtiyazlar verip gücünü korudu. 1826’da Sir Henry Burney’in çabalarýyla imzalanan bir ticaret antlaþmasýyla Ýngilizler, Tayland’dan sýnýrlý ticaret haklarý elde etti. IV. Rama döneminde (18511868) Tayland’da modernleþme ve reform
sürecine girildi. Batýlý devletlerin bölgedeki temsilcileriyle imzalanan ticaret antlaþmalarýyla dýþ ticarette, vergilerin ve gümrük harçlarýnýn toplanmasýnda ve hukuk
alanýnda yabancýlara bazý imtiyazlar tanýnmakla birlikte Avrupa sömürgeciliðinden uzak durulmaya çalýþýldý. Ulaþým ve eðitim alanlarýnda, özellikle askerî eðitimde
yabancý danýþmanlar dönemi baþladý. Oðlu
Chulalongkorn (V. Rama) devrinde (18681910) Tayland güneyden ve batýdan Ýngilizler’in, doðudan Fransýzlar’ýn saldýrýsýyla
karþý karþýya kaldý. 1909’da Anglo-Siyam
Antlaþmasý gereðince güneydeki Kelantan, Kedah, Perlis ve Trengganu adlarýndaki dört Malay sultanlýðý Ýngilizler’e terkedildi. Ancak ayný antlaþmayla ülkenin
güneyinde Malaylý müslümanlarýn yaþadýðý Satun ve Patani bölgeleri Tayland’a býrakýlarak bugünkü Malezya-Tayland sýnýrý
oluþturuldu. Böylece XIX. yüzyýldan itibaren güçlü hükümdarlarýn yönettiði Tayland Krallýðý doðudaki Mekong bölgesini
Fransýzlar’a, batýda Burma’daki Shan bölgesiyle güneydoðu Malay bölgelerini Ýn191
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gilizler’e kaptýrmasýna raðmen Ýngiliz ve
Fransýz sömürgeleri arasýnda tampon bir
devlet halinde baðýmsýzlýðýný korumayý baþardý; Avrupalý sömürgeci devletlerin baskýsýna raðmen Güneydoðu Asya’da sömürge yönetimi altýna girmeyen tek ülke
oldu.
Babasýnýn baþlattýðý reformlarý sürdüren ve köleliði kaldýran V. Rama döneminde Tayland idarî yapýda, hukukî sistemde,
ekonomi ve dýþ iliþkilerde önemli reformlar gerçekleþtirdi. Ülkede posta-telgraf teþkilâtý kuruldu ve demiryolu yapýmýna baþlandý. Avrupa’da eðitim gören kraliyet ailesi üyelerinden Prens Damrong içiþleri bakaný, Prens Dewawongse adalet ve dýþiþleri bakaný sýfatýyla reformlarýn gerçekleþtirilmesine öncülük etti. Batý tipi kýyafetler benimsendi ve soyadý kanunu çýkarýldý.
1910’da VI. Rama unvanýyla kral olan Vajiravudha zorunlu eðitim uygulamasýný baþlattý. 1917’de I. Dünya Savaþý sýrasýnda
müttefik ülkeler safýna katýlan Tayland, Batýlý ülkelerle iliþkilerini dengeli tutmaya çalýþtý. 1925’te VII. Rama unvanýyla baþa geçen Vajiravudha’nýn kardeþi Prajadhipok
ülkedeki modernleþme sürecini devam ettirdi. 1932 yýlýnda Phibul Songgram ve Pridi Phanomyang liderliðindeki bir grup öðrencinin darbe giriþimi neticesinde Kral
Prajadhipok, ülkede mutlak monarþi yerine anayasal monarþiye geçip parlamenter bir yönetim kurmak zorunda kaldý.
1933’te ilk genel seçimler yapýlarak ilk millet meclisi oluþturuldu. 1935’te kral tahttan indirildi; yönetim konseyi, o sýrada Ýsviçre’de okuyan kralýn on yaþýndaki kardeþi Ananda’yý VIII. Rama unvanýyla tahta çýkardý. 1938’de milliyetçi lider Phibul
Songgram baþbakan oldu ve ertesi yýl ülkenin adýný Siyam’dan Tayland’a çevirdi.
1941-1946 yýllarý arasýnda Phibul liderliðindeki Tayland, II. Dünya Savaþý’nda Japonya ile ittifak kurup Japon askerî birliklerinin ülkeye giriþine izin verdi. Savaþ
yýllarýnda Phibul yönetimi, bir taraftan Batýlý müttefik ülkelere karþý Japonya ile askerî ittifak kurarken diðer taraftan ülkedeki Japon aleyhtarý direniþ hareketinin
sürmesine göz yumdu. Savaþýn ardýndan
Japon karþýtý hareketi destekleyen Pridi
Phanomyang 1945’te baþbakanlýða gelirken Phibul savaþ suçlarýndan hapse atýldý. 1946’da Kral Ananda’nýn âni ölümü üzerine Bhumibol Adulyadej, IX. Rama unvanýyla kral seçildi, taç giyme töreni ise resmen 1950 yýlýnda yapýldý. Halen krallýðýný
sürdüren IX. Rama en uzun süre tahtta
kalan krallarýn baþýnda gelmektedir.
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Savaþýn ardýndan Batý yanlýsý bir politika izleyen ve Amerika Birleþik Devletleri’nin müttefiki olan Tayland, soðuk savaþ
dönemlerinde Kore ve Vietnam savaþlarýna Batýlý ülkeler safýnda yer alarak askerî
destek saðladý. Ýçte 1980’li yýllara kadar
zaman zaman askerî darbelere uðrayýp askerî rejimlerle yönetilirken bazan seçime
dayalý yönetimler iþ baþýnda kaldý. 1947’deki darbeyle baþa geçen Phibul, 1957’de
Mareþal Sarit Thanarat liderliðindeki bir
darbeyle yönetimden uzaklaþtýrýldý. Bütün
siyasî partileri kapatan Sarit Thanarat’in
askerî yönetimine karþý tepkiler 1973’teki öðrenci ayaklanmalarýyla sona erdi ve
tekrar serbest seçimler yapýlarak Sanya
Thammasak sivil baþbakan sýfatýyla göreve baþladý. 1974’te yeni bir anayasa hazýrlanýp siyasî partilerin kurulmasýna izin
verildi. Ancak 1976’da Amiral Sangad Chaloryoo bir darbe ile bu anayasayý yürürlükten kaldýrdý ve ülkede sýkýyönetim ilân
etti. Thanin Kraivixien baþbakanlýða getirildi ve yeni anayasa hazýrlandý. 1977’de
General Kriangsak Chomanand yeni bir
darbe yaptý, 1978’de yeni anayasa hazýrlandý ve iki meclisli bir parlamento oluþturuldu. 1991’de General Suchinda Krapayoon liderliðindeki askerî darbe Kriangsak yönetimine son verirken 1992’de de
General Krapayoon istifa ederek ülkeyi seçime götürdü. Ardýndan Tayland’da genellikle seçimle baþa geçen koalisyon hükümetleri görev yaptý. 1990’lý yýllardan itibaren demokrasiye ve kalkýnmaya önem
veren Tayland 1997’deki Asya malî krizinden etkilenmesine raðmen kýsa sürede
toparlandý. 1932 yýlýndan beri birçok anayasa deðiþikliði yapýlan ülkede 1997’de
anayasa meclisi tarafýndan hazýrlanan yeni anayasaya göre 500 sandalyeli temsilciler meclisi ve 200 sandalyeli senato olmak üzere iki meclisli bir yasama sistemi
benimsendi. Temel özgürlükler geniþletildi, seçilmiþ hükümetlere daha fazla yetkiler tanýndý ve ülkede demokratik bir sistem oluþturulmaya çalýþýldý. 26 Aralýk 2004
tarihinde Hint Okyanusu’nda meydana
gelen tsunamide ülkenin güneybatý sahilindeki Phuket ve Khao Lak turizm merkezlerinde binlerce kiþi öldü veya kayboldu. 6 Þubat 2005’teki seçimlerde iktidar
partisi lideri Thaksin Shinawatra ezici bir
çoðunlukla seçimleri ikinci defa kazanan
ilk Tayland baþbakaný oldu. 19 Eylül 2006
tarihindeki askerî darbe ile birlikte tekrar
ara döneme geçilen ülkede 24 Aðustos
2007’de kýsmen deðiþtirilen anayasayla ve
23 Aralýk 2007 tarihindeki serbest seçimlerle demokratik hayata dönüldü. 1998 yý-

lýndan itibaren Ýslâm Konferansý Teþkilâtý’na gözlemci sýfatýyla katýlan Tayland, 1967’de kurulan Bölgesel Ýþbirliði Teþkilâtý Güneydoðu Asya Uluslar Birliði’nin (ASEAN)
aktif üyesidir.
III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Nüfusun % 94,6’sýnýn Budizm’in Theravada koluna mensup olduðu Tayland’da
Ýslâmiyet ülkenin ikinci büyük dini olup
resmî istatistikler müslüman nüfus oranýný % 4,6 olarak gösterirken Taylandlý bazý müslüman yazarlar bunu % 7,5’e kadar çýkarmaktadýr. Ülkedeki müslüman nüfusu iki gruba ayýrmak mümkündür. Birinci grup müslümanlarýn yaklaþýk % 30’unu teþkil etmekte, Bangkok ve çevresiyle
ülkenin deðiþik yerlerine daðýlmýþ küçük
topluluklar halinde yaþamaktadýr. Bunlar
aslen Tay, Çam, Çin, Hint, Arap, Fars, Endonezyalý gibi çok farklý etnik kökenlerden gelen, Tay dilini konuþan, Tay kültürel özelliklerinin çoðunu benimseyen, evlilikler vasýtasýyla Tayland toplumuna entegre olmuþ müslümanlardýr. Bu gruba girenler, eski devirlerde tüccar ve davetçi
sýfatýyla ülkeye gelip yerleþenlerin neslinden gelmektedir. Çoðunluðu Sünnî olmakla birlikte Fars menþeliler Þiî’dir. Ýkinci grup,
Tayland’ýn güneyinde Malezya sýnýrýndaki
dört bölgede yaþayan Malay kökenli müslümanlardýr. Bunlar Malezya’daki Malaylar’la ayný etnik kökene mensup olup Budist Taylar’dan kültürel özellikler ve sosyal
deðerler bakýmýndan ayrýlýr. Patani müslümanlarý da denilen bu grup kendi bölgelerinde nüfusun çoðunluðunu teþkil etmektedir. Nitekim Narathiwat’ta % 80,
Patani’de % 85, Songkla ve Yala’da % 70,
Satun’da % 65 oranýnda müslüman nüfus
kaydedilmiþtir. Bölgelerde nüfusun geri
kalan kýsmýný Taylar ve Çin asýllýlar meydana getirmektedir. Malay kökenli müslümanlar, geçmiþteki Tay yetkililerinin aktif
asimilasyon politikalarýna raðmen kendi etnik ve dinî kimliklerini korumuþtur. Ana
dilleri Malayca’dýr ve Malay gelenek ve göreneklerini takip etmektedir. Tamamý Sünnî olup Þâfiî mezhebine mensuptur. Fakat ayrýlýkçý hareketler yüzünden bu bölge Tayland’ýn en önemli iç sorununu oluþturmaktadýr.
Malay kökenli müslümanlarýn yaþadýðý
Büyük Patani yöresi XII. yüzyýlýn sonlarýna doðru Arap, Fars ve Hint kökenli müslüman tâcirlerin bölgedeki ticarî faaliyetleri neticesinde Ýslâmiyet’le tanýþtý ve tahminen 1457’de Patani kraliyet ailesinin
müslüman olmasýyla birlikte Ýslâmiyet bölgede kalýcý þekilde yerleþti. Patani Sultan-
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lýðý ve özellikle 1511’de Malaka’nýn Portekizliler’in eline geçmesiyle Malay yarýmadasýnýn batýsýndaki limaný müslüman gemici ve tüccarlarýn uðradýðý en önemli ticaret merkezi haline geldi. XV ve XVI. yüzyýllarda Portekiz denetimindeki Malaka’ya karþý kuzeydeki Budist Ayutthaya Krallýðý ile ittifaklar kuran Patani, XVI ve XVII.
yüzyýllarda Malay yarýmadasýndaki en büyük sultanlýktý. Ancak hânedan kavgalarý
yüzünden 1688-1729 yýllarý arasýnda Kelantan Sultanlýðý’nýn idaresi altýnda kaldý.
Alung Yûnus adlý bir kiþinin yönetimi bir
süre elinde tutmasýnýn ardýndan Patani
1786’da Chakkri hânedanlýðýnýn kurucusu I. Rama döneminde Tayland’ýn iþgaline uðradý. Diðer komþu Malay hânedanlarý üzerinde de bir süre hâkimiyet tesis
eden Tayland’ýn Patani bölgesindeki egemenliði 10 Mart 1909’da imzalanan Ýngiliz-Siyam Antlaþmasý ile uluslararasý meþruluk kazandý. Bu antlaþmayla birlikte Patani Sultanlýðý’na baðlý Patani, Yala ve Narathiwat bölgeleriyle Kedah Sultanlýðý’na
baðlý Satun bölgesi Tayland sýnýrlarý içinde kaldý. Bölge dört ayrý idarî birime ayrýlarak yönetim zamanla Malaylý racalardan
Tay sivil görevlilerin eline geçti. Müslümanlarýn evlilik ve miras konularý dýþýndaki bütün hususlar Tayland kanunlarýna tâbi kýlýndý. Ülkede eðitimin merkezî hale gelmesiyle birlikte Malaylý müslümanlar Tay
ilkokullarýnda okumak ve Tay dilini öðrenmek zorunda kaldý. Kültürel, etnik ve dinî
bakýmdan Budist Taylar’dan büyük farklýlýklar gösteren Patani halký ve liderleri,
özellikle eski sultanlýk ailesi mensuplarý
öncülüðünde zaman zaman isyan hareketlerine giriþtiler. 1903’te Raca Tengku
Abdülkadir bölgeye tayin edilen Taylý idareci ve memurlara karþý sivil itaatsizlik hareketi baþlattý. Otuz üç ay hapiste kaldýktan sonra serbest býrakýlan Raca Abdülkadir, Malezya’nýn Kelantan eyaletine sürgüne gönderildi ve 1933 yýlýnda ölümüne
kadar faaliyetlerine buradan devam etti.
1932’de Tayland’da meþrutiyet yönetimine geçilmesinin ardýndan Tay hükümetleri, millî devlet anlayýþý çerçevesinde ülkedeki bütün azýnlýklarý genel Tay toplumuna entegre etme politikasý izlediler.
Genç nesillere Tay dilini öðretmekle baþlayan bu politika, 1938’de aþýrý milliyetçi
lider Phibul Songkhram’ýn baþbakan olmasýyla katý bir kültürel asimilasyona dönüþtü. 1948 yýlýnda Patanili lider Hacý Sulong bir grup arkadaþýyla birlikte hükümetten geniþ idarî özerklik talebinde bu-

lundu. Hükümetin bu taleplere Hacý Sulong ve arkadaþlarýný tutuklayarak cevap
vermesi üzerine bilhassa Narathiwat bölgesinde tekrar isyan hareketleri ortaya çýktý. 1948’de bazý Patanili liderlerin Ýngiltere ve Birleþmiþ Milletler nezdindeki giriþimleri sonucu hükümet Ekim 1949’da bölgeye göndereceði memurlarýn özel eðitimden geçirilmesi, müslüman memurlarýn kamu kurumlarýnda geleneksel elbiselerini giyebilmesi, cami ve diðer dinî merkezlerin inþasýna devlet yardýmýnýn saðlanmasý, Bangkok’ta bir Ýslâm kolejinin açýlmasý, evlilik ve mirasla ilgili konularýn Ýslâm hukukuna göre yürütülmesi gibi hususlarý ihtiva eden haklarý vermeye razý oldu. Ancak bunlarýn sadece bir kýsmý uygulamaya konuldu ve hükümetler, bu defa
kültürel asimilasyona baþvurmadan siyasî
entegrasyonu saðlayacak bir politika izlemeye baþladýlar. Taylandlý müslümanlarla ilgili konularda hükümete danýþmanlýk
yapmak üzere Bangkok’ta bir Ýslâm iþleri
danýþmanlýðý ve onun baþkanlýðýnda merkezî Ýslâm konseyi kuruldu. Müslüman bölgelerinde bu konseyin yerel birimleri halinde mahallî Ýslâm konseyleri oluþturuldu.
Fakat bu rahatlama döneminde bile Malaylý müslümanlar arasýnda hoþnutsuzluk
devam etti.
Tay yönetimine karþý isyan hareketleri
ve direniþ örgütlerinin faaliyetleri 1950’li
ve 1960’lý yýllar boyunca sürdü. Bazý örgütler Tayland’ýn egemenliðini kabul ederek
sadece otonomi haklarý elde etmek için
mücadele ederken bazýlarý tam baðýmsýzlýk taraftarý bir tutum izledi. Bütün bu
gruplarý ayrýlýkçý diye niteleyen Tay hükümet yetkilileri ne özerklik ne de baðýmsýzlýk taraftarý gruplarla diyalog içine girdi.
Baðýmsýzlýk taraftarý en güçlü teþkilâtlar
arasýnda Patani Birleþik Kurtuluþ Teþkilâtý

(Pattani United Liberation Organisation-PULO),
Patani Millî Kurtuluþ Cephesi (National Liberation Front of Pattani) ve Millî Ýnkýlâp Cephesi (Barisan Revolution National) yer almak-

tadýr. Bu hareketlerin ana merkezi ve üst
düzey yetkilileri ülke dýþýnda, Malezya ve
diðer Ýslâm ülkelerinde bulunmakta ve bazý Ortadoðu Ýslâm ülkelerinden destek almaktaydý. Ortadoðu ülkelerinde eðitim gören Malaylý öðrencilerin ve geleneksel dinî
liderlerin desteðiyle kurulan Patani Millî
Kurtuluþ Cephesi baðýmsýz Patani için hem
siyasî hem silâhlý mücadele yolunu benimserken 1968’de oluþturulan, özellikle
yurt dýþýndaki Malaylý öðrencilerin desteklediði Patani Birleþik Kurtuluþ Teþkilâtý,
Malay ve müslüman kimliðini ön planda
tutan bir çizgi takip etti. Malezya’daki bazý Ýslâmcý çevrelerden ve Ortadoðu Arap
ülkelerinden (Suudi Arabistan ve Libya)
destek gören Patani Birleþik Kurtuluþ Teþkilâtý ülke içinde siyasî ve askerî faaliyetler yürütmektedir. Bazý gruplar ise “pondok” adý verilen geleneksel dinî okullar vasýtasýyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
1960’lý yýllarýn ortalarýndan itibaren Tay
hükümetleri, bölgeye karþý yeni stratejiler
benimseyerek güneydeki müslüman Malaylar’ý genel Tayland toplumuna entegre
etmek için çaba sarfettiler. Bölgede görevlendirilecek Budist memur ve idareciler özel eðitimden geçirildi, bölge için kalkýnma programlarý uygulandý ve müslüman halka daha fazla eðitim imkâný saðlandý. Bölgenin ekonomik bakýmdan kalkýnmasýna yönelik programlar halk üzerinde olumlu etki yaptý. Müslüman bölgelerinde eðitimin geliþtirilmesine büyük
önem veren hükümet yeni ilköðretim ve
ortaöðretim okullarý, halk eðitim merkezleri ve meslekî kurs programlarý açarak
eðitim seviyesinin yükseltilmesine çalýþtý.

Tayland’da
Patani
Merkez Camii
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2000 kadar caminin tamirine ve 200’ü aþkýn müslüman okulunun yapýmý ve onarýmýna destek verildi. Yüksek öðrenim seviyesinde Bangkok ve Yala’daki Ýslâm kolejlerinin yaný sýra biri Patani, diðeri Hat
Yai þehrinde iki kampüslü yeni bir üniversite (Prince of Songkhla University) açýldý. Malaylý müslüman öðrencilerin üniversiteye
giriþini kolaylaþtýrmak amacýyla burslar verildi. 1980’li yýllardan itibaren müslüman
kadýnlarýn iþ hayatýnda örtülü olarak çalýþmalarýna ve resmî evraklarda baþörtülü fotoðraf kabulüne izin verildi.

Tayland’da müslüman toplumu temsilen kral tarafýndan tayin edilen bir “chularajmontri” (bir nevi þeyhülislâmlýk) makamý
ve onun baþkanlýðýndaki Tayland Ýslâm
Merkezi ile yerel seviyedeki Ýslâm konseyleri müslüman toplumun din iþlerinin yürütülmesinden sorumlu, içiþleriyle eðitim
bakanlýklarýnýn ortaklaþa denetimi altýnda çalýþan kurumlardýr. Chularajmontri,
gerek merkezî Ýslâm konseyi gerekse yerel Ýslâm konseyleri vasýtasýyla camilerin
idaresini düzenlemek, camilere baðýþ ve
yardýmlarý daðýtmak, dinî yayýn yapmak,
ramazan ve bayram günlerinin baþlangýç
ve bitiþini ilân etmek, mevlid kutlamalarýný ve hac yolculuðunu organize etmek,
hac emîri tayin etmek, helâl gýda sertifikasý vermek ve bazý noter iþlemlerini gerçekleþtirmek gibi iþler yürütmektedir. Chularajmontri, günümüzde otuz altý Tayland
Ýslâm merkezi üyesiyle yirmi dokuz mahallî Ýslâm konseyinin baþkanlarý tarafýndan seçilmekte ve içiþleri bakanýnýn teklifi
üzerine kral tarafýndan hayat boyu tayin
edilmektedir. Tayland’da müslüman halk
pondok adý verilen geleneksel dinî eðitim
kurumlarýna sahiptir. Daha ileri seviyedeki
dinî eðitim için birçok Malaylý müslüman
öðrenci Ortadoðu Ýslâm ülkelerine gitmekteydi. XVIII ve XIX. yüzyýllarda dinî eðitimlerinin önemli bir kýsmýný Mekke’de tamamlayan ve Malayca’da eserler yazan
Dâvûd el-Fetânî (Þeyh Dâvûd Patani), Tuan
Tabal olarak da bilinen ve aslen Patanili
olan Abdüssamed b. Muhammed Sâlih
Kelantanî, Ahmed Patani ve Zeynelâbidîn
Patani gibi bazý önemli âlimler yetiþmiþtir. XX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren dinî
cemiyetler tarafýndan hem din derslerinin hem fen ve sosyal bilimlerle ilgili derslerin okutulduðu, medrese adýyla bilinen
okullar açýlmýþtýr. Pondoklarýn bir kýsmýna, hükümetin güney bölgelerinde uygulamaya koyduðu sosyoekonomik kalkýnma
programlarý çerçevesinde 1961 yýlýnda aldýðý bir kararla devletin denetiminde faaliyetlerini sürdüren ve Ýslâm din eðitimi
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de veren özel okullar statüsü tanýndý. Müfredat programlarýna Ýslâm diniyle ilgili bazý derslerin yaný sýra fen ve sosyal bilimlere dair dersler de eklenerek köklü bir ýslahata tâbi tutuldu. Bununla birlikte bazý
pondoklar geleneksel iþlevlerini günümüzde de sürdürmektedir.
Eðitim alanýndaki yeni geliþmeler neticesinde okur yazar oranýnýn ve dinî yayýncýlýðýn artmasý, Ortadoðu ülkeleriyle temaslarýn sýklaþmasýyla birlikte XX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren ülkede yenilikçi düþünceler etkili olmuþtur. Mekke’de eðitim gören
Ahmed Vahab, ülkeye döndükten sonra
1926’da Bangkok’un kuzeyinde Tanon Tok’ta açtýðý dinî okulda öðrenci yetiþtirmeye
ve yenilikçi görüþlerini yaymaya çalýþtý. Patanili Hacý Sulong Abdülkadir Mekke’de
eðitimini tamamladý ve 1933’te Patani’de Madrasah al-Maarif al-Wataniah Fatani
adýyla özel bir mektep açtý. Burada dinî
ilimlerle ilgili derslerin yaný sýra tarih, coðrafya, matematik, dil ve fen dersleri de
okutulmaktaydý. Diðer bir yenilikçi lider
Mýsýr’da eðitim gören, Bangkok ve çevresinde etkili olan Chaem Promyong olup
1950’li yýllarda Baþbakan Pridi Panomyong
ve onun Halk Partisi çevreleriyle iyi iliþkiler kurdu. Yakýn dönemlerde Ýbrâhim Kureþî (Direk Kulsriswasd) Kur’ân-ý Kerîm’in,
temel hadis kitaplarýnýn ve bazý dinî kitaplarýn Tay diline çevrilmesinde öncülük
yaptý. Ayrýca son yýllarda sayýlarý hýzla artan çeþitli dinî cemiyet ve davet hareketleri ortaya çýktý.
Sosyoekonomik açýdan güneydeki Malaylý müslümanlar diðer toplum kesimlerine göre oldukça geridir. Ülkede demokratikleþmenin geliþmesiyle birlikte Taylandlý
müslüman liderler çeþitli partilere katýlarak siyasî hayatta görev almaktadýr. 2007
yýlý seçimlerinde meclise giren 500 milletvekilinden, onu güney bölgelerinden olmak
üzere yirmi altýsý müslümandýr. Ülkedeki
Tay menþeli müslümanlarýn çoðunluðu Tay
vatandaþlýðý ile Ýslâm’ý benimseme arasýnda bir problem görmezken güneydeki
Malay kökenli müslümanlar etnik, dil ve
kültürel kimliklerinin tanýnmasý yönündeki
isteklerini gündemde tutmaktadýr. 2004’te güneydeki Malaylý müslümanlarla Budist Taylar ve güvenlik güçleri arasýnda çýkan olaylarda 100’den fazla kiþi ölmüþ ve
birçok müslüman tutuklanmýþtýr. Tayland
hükümetleri, bir taraftan güneydeki ayrýlýkçý müslüman hareketleriyle yoðun bir
mücadele yaparken diðer taraftan müslüman halkýn sosyoekonomik durumunu
iyileþtirmeye, eðitim seviyesini yükseltmeye, bölgede kalkýnma programlarý uygula-

yarak Malaylý müslümanlarý Tay toplumuna entegre etmeye çalýþmaktadýr.
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