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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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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
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Savaþýn ardýndan Batý yanlýsý bir politi-
ka izleyen ve Amerika Birleþik Devletleri’-
nin müttefiki olan Tayland, soðuk savaþ
dönemlerinde Kore ve Vietnam savaþlarý-
na Batýlý ülkeler safýnda yer alarak askerî
destek saðladý. Ýçte 1980’li yýllara kadar
zaman zaman askerî darbelere uðrayýp as-
kerî rejimlerle yönetilirken bazan seçime
dayalý yönetimler iþ baþýnda kaldý. 1947’de-
ki 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’te-
ki öðrenci ayaklanmalarýyla sona erdi ve
tekrar serbest seçimler yapýlarak Sanya
Thammasak sivil baþbakan sýfatýyla gö-
reve baþladý. 1974’te yeni bir anayasa ha-
zýrlanýp siyasî partilerin kurulmasýna izin
verildi. Ancak 1976’da Amiral Sangad Cha-
loryoo bir darbe ile bu anayasayý yürür-
lükten kaldýrdý ve ülkede sýkýyönetim ilân
etti. Thanin Kraivixien baþbakanlýða geti-
rildi ve yeni anayasa hazýrlandý. 1977’de
General Kriangsak Chomanand yeni bir
darbe yaptý, 1978’de yeni anayasa hazýr-
landý ve iki meclisli bir parlamento oluþ-
turuldu. 1991’de General Suchinda Krapa-
yoon liderliðindeki askerî darbe Kriang-
sak yönetimine son verirken 1992’de de
General Krapayoon istifa ederek ülkeyi se-
çime götürdü. Ardýndan Tayland’da ge-
nellikle seçimle baþa geçen koalisyon hü-
kümetleri görev yaptý. 1990’lý yýllardan iti-
baren demokrasiye ve kalkýnmaya önem
veren Tayland 1997’deki Asya malî krizin-
den etkilenmesine raðmen kýsa sürede
toparlandý. 1932 yýlýndan beri birçok ana-
yasa deðiþikliði yapýlan ülkede 1997’de
anayasa meclisi tarafýndan hazýrlanan ye-
ni anayasaya göre 500 sandalyeli temsil-
ciler meclisi ve 200 sandalyeli senato ol-
mak üzere iki meclisli bir yasama sistemi
benimsendi. Temel özgürlükler geniþletil-
di, seçilmiþ hükümetlere daha fazla yet-
kiler tanýndý ve ülkede demokratik bir sis-
tem oluþturulmaya çalýþýldý. 26 Aralýk 2004
tarihinde Hint Okyanusu’nda meydana
gelen tsunamide ülkenin güneybatý sahi-
lindeki Phuket ve Khao Lak turizm mer-
kezlerinde binlerce kiþi öldü veya kaybol-
du. 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 seçim-
lerle demokratik hayata dönüldü. 1998 yý-

lýndan itibaren Ýslâm Konferansý Teþkilâtý’-
na gözlemci sýfatýyla katýlan Tayland, 1967’-
de kurulan Bölgesel Ýþbirliði Teþkilâtý Gü-
neydoðu Asya Uluslar Birliði’nin (ASEAN)
aktif üyesidir.

III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Nüfusun % 94,6’sýnýn Budizm’in Thera-
vada koluna mensup olduðu Tayland’da
Ýslâmiyet ülkenin ikinci büyük dini olup
resmî istatistikler müslüman nüfus ora-
nýný % 4,6 olarak gösterirken Taylandlý ba-
zý müslüman yazarlar bunu % 7,5’e ka-
dar çýkarmaktadýr. Ülkedeki müslüman nü-
fusu iki gruba ayýrmak mümkündür. Bi-
rinci grup müslümanlarýn yaklaþýk % 30’u-
nu teþkil etmekte, Bangkok ve çevresiyle
ülkenin deðiþik yerlerine daðýlmýþ küçük
topluluklar halinde yaþamaktadýr. Bunlar
aslen Tay, Çam, Çin, Hint, Arap, Fars, En-
donezyalý gibi çok farklý etnik kökenler-
den gelen, Tay dilini konuþan, Tay kültü-
rel özelliklerinin çoðunu benimseyen, ev-
lilikler vasýtasýyla Tayland toplumuna en-
tegre olmuþ müslümanlardýr. Bu gruba gi-
renler, eski devirlerde tüccar ve davetçi
sýfatýyla ülkeye gelip yerleþenlerin neslin-
den gelmektedir. Çoðunluðu Sünnî olmak-
la birlikte Fars menþeliler Þiî’dir. Ýkinci grup,
Tayland’ýn güneyinde Malezya sýnýrýndaki
dört bölgede yaþayan Malay kökenli müs-
lümanlardýr. Bunlar Malezya’daki Malay-
lar’la ayný etnik kökene mensup olup Bu-
dist Taylar’dan kültürel özellikler ve sosyal
deðerler bakýmýndan ayrýlýr. Patani müs-
lümanlarý da denilen bu grup kendi böl-
gelerinde nüfusun çoðunluðunu teþkil et-
mektedir. 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 mey-
dana getirmektedir. Malay kökenli müslü-
manlar, geçmiþteki Tay yetkililerinin aktif
asimilasyon politikalarýna raðmen kendi et-
nik ve dinî kimliklerini korumuþtur. Ana
dilleri Malayca’dýr ve Malay gelenek ve gö-
reneklerini takip etmektedir. Tamamý Sün-
nî olup Þâfiî mezhebine mensuptur. Fa-
kat ayrýlýkçý hareketler yüzünden bu böl-
ge Tayland’ýn en önemli iç sorununu oluþ-
turmaktadýr.

Malay kökenli müslümanlarýn yaþadýðý
Büyük Patani yöresi XII. yüzyýlýn sonlarý-
na doðru Arap, Fars ve Hint kökenli müs-
lüman tâcirlerin bölgedeki ticarî faaliyet-
leri neticesinde Ýslâmiyet’le tanýþtý ve tah-
minen 1457’de Patani kraliyet ailesinin
müslüman olmasýyla birlikte Ýslâmiyet böl-
gede kalýcý þekilde yerleþti. Patani Sultan-

gilizler’e kaptýrmasýna raðmen Ýngiliz ve
Fransýz sömürgeleri arasýnda tampon bir
devlet halinde baðýmsýzlýðýný korumayý ba-
þardý; Avrupalý sömürgeci devletlerin bas-
kýsýna raðmen Güneydoðu Asya’da sö-
mürge yönetimi altýna girmeyen tek ülke
oldu.

Babasýnýn baþlattýðý reformlarý sürdü-
ren ve köleliði kaldýran V. Rama dönemin-
de Tayland idarî yapýda, hukukî sistemde,
ekonomi ve dýþ iliþkilerde önemli reform-
lar gerçekleþtirdi. Ülkede posta-telgraf teþ-
kilâtý kuruldu ve demiryolu yapýmýna baþ-
landý. Avrupa’da eðitim gören kraliyet aile-
si üyelerinden Prens Damrong içiþleri ba-
kaný, Prens Dewawongse adalet ve dýþiþ-
leri bakaný sýfatýyla reformlarýn gerçekleþ-
tirilmesine öncülük etti. Batý tipi kýyafet-
ler benimsendi ve soyadý kanunu çýkarýldý.
1910’da VI. Rama unvanýyla kral olan Vaji-
ravudha zorunlu eðitim uygulamasýný baþ-
lattý. 1917’de I. Dünya Savaþý sýrasýnda
müttefik ülkeler safýna katýlan Tayland, Ba-
týlý ülkelerle iliþkilerini dengeli tutmaya ça-
lýþtý. 1925’te VII. Rama unvanýyla baþa ge-
çen Vajiravudha’nýn kardeþi Prajadhipok
ülkedeki modernleþme sürecini devam et-
tirdi. 1932 yýlýnda Phibul Songgram ve Pri-
di Phanomyang liderliðindeki bir grup öð-
rencinin darbe giriþimi neticesinde Kral
Prajadhipok, ülkede mutlak monarþi ye-
rine anayasal monarþiye geçip parlamen-
ter bir yönetim kurmak zorunda kaldý.
1933’te ilk genel seçimler yapýlarak ilk mil-
let meclisi oluþturuldu. 1935’te kral taht-
tan indirildi; yönetim konseyi, o sýrada Ýs-
viçre’de okuyan kralýn on yaþýndaki kar-
deþi Ananda’yý VIII. Rama unvanýyla tah-
ta çýkardý. 1938’de milliyetçi lider Phibul
Songgram baþbakan oldu ve ertesi yýl ül-
kenin adýný Siyam’dan Tayland’a çevirdi.
1941-1946 yýllarý arasýnda Phibul liderli-
ðindeki Tayland, II. Dünya Savaþý’nda Ja-
ponya ile ittifak kurup Japon askerî bir-
liklerinin ülkeye giriþine izin verdi. Savaþ
yýllarýnda Phibul yönetimi, bir taraftan Ba-
týlý müttefik ülkelere karþý Japonya ile as-
kerî ittifak kurarken diðer taraftan ülke-
deki Japon aleyhtarý direniþ hareketinin
sürmesine göz yumdu. Savaþýn ardýndan
Japon karþýtý hareketi destekleyen Pridi
Phanomyang 1945’te baþbakanlýða gelir-
ken Phibul savaþ suçlarýndan hapse atýl-
dý. 1946’da Kral Ananda’nýn âni ölümü üze-
rine Bhumibol Adulyadej, IX. Rama unva-
nýyla kral seçildi, taç giyme töreni ise res-
men 1950 yýlýnda yapýldý. Halen krallýðýný
sürdüren IX. Rama en uzun süre tahtta
kalan krallarýn baþýnda gelmektedir.
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lundu. Hükümetin bu taleplere Hacý Su-
long ve arkadaþlarýný tutuklayarak cevap
vermesi üzerine bilhassa Narathiwat böl-
gesinde tekrar isyan hareketleri ortaya çýk-
tý. 1948’de bazý Patanili liderlerin Ýngilte-
re ve Birleþmiþ Milletler nezdindeki giri-
þimleri sonucu hükümet Ekim 1949’da böl-
geye göndereceði memurlarýn özel eði-
timden geçirilmesi, müslüman memur-
larýn kamu kurumlarýnda geleneksel elbi-
selerini giyebilmesi, cami ve diðer dinî mer-
kezlerin inþasýna devlet yardýmýnýn sað-
lanmasý, Bangkok’ta bir Ýslâm kolejinin açýl-
masý, evlilik ve mirasla ilgili konularýn Ýs-
lâm hukukuna göre yürütülmesi gibi hu-
suslarý ihtiva eden haklarý vermeye razý ol-
du. Ancak bunlarýn sadece bir kýsmý uygu-
lamaya konuldu ve hükümetler, bu defa
kültürel asimilasyona baþvurmadan siyasî
entegrasyonu saðlayacak bir politika izle-
meye baþladýlar. Taylandlý müslümanlar-
la ilgili konularda hükümete danýþmanlýk
yapmak üzere Bangkok’ta bir Ýslâm iþleri
danýþmanlýðý ve onun baþkanlýðýnda mer-
kezî Ýslâm konseyi kuruldu. Müslüman böl-
gelerinde bu konseyin yerel birimleri ha-
linde mahallî Ýslâm konseyleri oluþturuldu.
Fakat bu rahatlama döneminde bile Ma-
laylý müslümanlar arasýnda hoþnutsuzluk
devam etti.

Tay yönetimine karþý isyan hareketleri
ve direniþ örgütlerinin faaliyetleri 1950’li
ve 1960’lý yýllar boyunca sürdü. Bazý örgüt-
ler Tayland’ýn egemenliðini kabul ederek
sadece otonomi haklarý elde etmek için
mücadele ederken bazýlarý tam baðým-
sýzlýk taraftarý bir tutum izledi. Bütün bu
gruplarý ayrýlýkçý diye niteleyen Tay hükü-
met yetkilileri ne özerklik ne de baðýmsýz-
lýk 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 Li-
beration Front of Pattani) ve Millî Ýnkýlâp Cep-
hesi (Barisan Revolution National) yer almak-
tadýr. Bu hareketlerin ana merkezi ve üst
düzey yetkilileri ülke dýþýnda, Malezya ve
diðer Ýslâm ülkelerinde bulunmakta ve ba-
zý Ortadoðu Ýslâm ülkelerinden destek al-
maktaydý. Ortadoðu ülkelerinde eðitim gö-
ren Malaylý öðrencilerin ve geleneksel dinî
liderlerin desteðiyle kurulan Patani Millî
Kurtuluþ Cephesi baðýmsýz Patani için hem
siyasî hem silâhlý mücadele yolunu be-
nimserken 1968’de oluþturulan, özellikle
yurt dýþýndaki Malaylý öðrencilerin destek-
lediði Patani Birleþik Kurtuluþ Teþkilâtý,
Malay ve müslüman kimliðini ön planda
tutan bir çizgi takip etti. Malezya’daki ba-
zý Ýslâmcý çevrelerden ve Ortadoðu Arap
ülkelerinden (Suudi Arabistan ve Libya)
destek gören Patani Birleþik Kurtuluþ Teþ-
kilâtý ülke içinde siyasî ve askerî faaliyet-
ler yürütmektedir. Bazý gruplar ise “pon-
dok” adý verilen geleneksel dinî okullar va-
sýtasýyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

1960’lý yýllarýn ortalarýndan itibaren Tay
hükümetleri, bölgeye karþý yeni stratejiler
benimseyerek güneydeki müslüman Ma-
laylar’ý genel Tayland toplumuna entegre
etmek için çaba sarfettiler. Bölgede gö-
revlendirilecek Budist memur ve idareci-
ler özel eðitimden geçirildi, bölge için kal-
kýnma programlarý uygulandý ve müslü-
man halka daha fazla eðitim imkâný sað-
landý. Bölgenin ekonomik bakýmdan kal-
kýnmasýna yönelik programlar halk üze-
rinde olumlu etki yaptý. Müslüman böl-
gelerinde eðitimin geliþtirilmesine büyük
önem veren hükümet yeni ilköðretim ve
ortaöðretim okullarý, halk eðitim merkez-
leri ve meslekî kurs programlarý açarak
eðitim seviyesinin yükseltilmesine çalýþtý.

lýðý ve özellikle 1511’de Malaka’nýn Porte-
kizliler’in eline geçmesiyle Malay yarýma-
dasýnýn batýsýndaki limaný müslüman ge-
mici ve tüccarlarýn uðradýðý en önemli ti-
caret merkezi haline geldi. XV ve XVI. yüz-
yýllarda Portekiz denetimindeki Malaka’-
ya karþý kuzeydeki Budist Ayutthaya Kral-
lýðý ile ittifaklar kuran Patani, XVI ve XVII.
yüzyýllarda Malay yarýmadasýndaki en bü-
yük sultanlýktý. Ancak hânedan kavgalarý
yüzünden 1688-1729 yýllarý arasýnda Ke-
lantan Sultanlýðý’nýn idaresi altýnda kaldý.
Alung Yûnus adlý bir kiþinin yönetimi bir
süre elinde tutmasýnýn ardýndan Patani
1786’da Chakkri hânedanlýðýnýn kurucu-
su I. Rama döneminde Tayland’ýn iþgali-
ne uðradý. Diðer komþu Malay hânedan-
larý üzerinde de bir süre hâkimiyet tesis
eden Tayland’ýn Patani bölgesindeki ege-
menliði 10 Mart 1909’da imzalanan Ýngi-
liz-Siyam Antlaþmasý ile uluslararasý meþ-
ruluk kazandý. Bu antlaþmayla birlikte Pa-
tani Sultanlýðý’na baðlý Patani, Yala ve Na-
rathiwat bölgeleriyle Kedah Sultanlýðý’na
baðlý Satun bölgesi Tayland sýnýrlarý için-
de kaldý. Bölge dört ayrý idarî birime ayrý-
larak yönetim zamanla Malaylý racalardan
Tay sivil görevlilerin eline geçti. Müslüman-
larýn evlilik ve miras konularý dýþýndaki bü-
tün hususlar Tayland kanunlarýna tâbi ký-
lýndý. Ülkede eðitimin merkezî hale gel-
mesiyle birlikte Malaylý müslümanlar Tay
ilkokullarýnda okumak ve Tay dilini öðren-
mek zorunda kaldý. Kültürel, etnik ve dinî
bakýmdan Budist Taylar’dan büyük fark-
lýlýklar gösteren Patani halký ve liderleri,
özellikle eski sultanlýk ailesi mensuplarý
öncülüðünde zaman zaman isyan hare-
ketlerine giriþtiler. 1903’te Raca Tengku
Abdülkadir bölgeye tayin edilen Taylý ida-
reci ve memurlara karþý sivil itaatsizlik ha-
reketi baþlattý. Otuz üç ay hapiste kaldýk-
tan sonra serbest býrakýlan Raca Abdülka-
dir, Malezya’nýn Kelantan eyaletine sür-
güne gönderildi ve 1933 yýlýnda ölümüne
kadar faaliyetlerine buradan devam etti.

1932’de Tayland’da meþrutiyet yöneti-
mine geçilmesinin ardýndan Tay hükümet-
leri, millî devlet anlayýþý çerçevesinde ül-
kedeki bütün azýnlýklarý genel Tay toplu-
muna entegre etme politikasý izlediler.
Genç nesillere Tay dilini öðretmekle baþ-
layan bu politika, 1938’de aþýrý milliyetçi
lider Phibul Songkhram’ýn baþbakan ol-
masýyla katý bir kültürel asimilasyona dö-
nüþtü. 1948 yýlýnda Patanili lider Hacý Su-
long bir grup arkadaþýyla birlikte hükü-
metten geniþ idarî özerklik talebinde bu-
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de veren özel okullar statüsü tanýndý. Müf-
redat programlarýna Ýslâm diniyle ilgili ba-
zý derslerin yaný sýra fen ve sosyal bilimle-
re dair dersler de eklenerek köklü bir ýs-
lahata tâbi tutuldu. Bununla birlikte bazý
pondoklar geleneksel iþlevlerini günümüz-
de de sürdürmektedir.

Eðitim alanýndaki yeni geliþmeler neti-
cesinde okur yazar oranýnýn ve dinî yayýncý-
lýðýn artmasý, Ortadoðu ülkeleriyle temas-
larýn sýklaþmasýyla birlikte XX. yüzyýlýn baþ-
larýndan itibaren ülkede yenilikçi düþünce-
ler 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. Pa-
tanili 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, coð-
rafya, matematik, dil ve fen dersleri de
okutulmaktaydý. Diðer bir yenilikçi lider
Mýsýr’da eðitim gören, Bangkok ve çevre-
sinde etkili olan Chaem Promyong olup
1950’li yýllarda Baþbakan Pridi Panomyong
ve onun Halk Partisi çevreleriyle iyi iliþki-
ler kurdu. Yakýn dönemlerde Ýbrâhim Ku-
reþî (Direk Kulsriswasd) Kur’ân-ý Kerîm’in,
temel hadis kitaplarýnýn ve bazý dinî ki-
taplarýn Tay diline çevrilmesinde öncülük
yaptý. Ayrýca son yýllarda sayýlarý hýzla ar-
tan çeþitli dinî cemiyet ve davet hareket-
leri ortaya çýktý.

Sosyoekonomik açýdan güneydeki Ma-
laylý müslümanlar diðer toplum kesimleri-
ne göre oldukça geridir. Ülkede demokra-
tikleþmenin geliþmesiyle birlikte Taylandlý
müslüman liderler çeþitli partilere katýla-
rak siyasî hayatta görev almaktadýr. 2007
yýlý seçimlerinde meclise giren 500 millet-
vekilinden, onu güney bölgelerinden olmak
üzere yirmi altýsý müslümandýr. Ülkedeki
Tay menþeli müslümanlarýn çoðunluðu Tay
vatandaþlýðý ile Ýslâm’ý benimseme ara-
sýnda bir problem görmezken güneydeki
Malay kökenli müslümanlar etnik, dil ve
kültürel kimliklerinin tanýnmasý yönündeki
isteklerini gündemde tutmaktadýr. 2004’-
te güneydeki Malaylý müslümanlarla Bu-
dist Taylar ve güvenlik güçleri arasýnda çý-
kan olaylarda 100’den fazla kiþi ölmüþ ve
birçok müslüman tutuklanmýþtýr. Tayland
hükümetleri, bir taraftan güneydeki ay-
rýlýkçý müslüman hareketleriyle yoðun bir
mücadele yaparken diðer taraftan müs-
lüman halkýn sosyoekonomik durumunu
iyileþtirmeye, eðitim seviyesini yükseltme-
ye, bölgede kalkýnma programlarý uygula-

yarak Malaylý müslümanlarý Tay toplumu-
na entegre etmeye çalýþmaktadýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

S. de la Loubère, The Kingdom of Siam (ed.
D. K. Wyatt), Kuala Lumpur 1969; D. K. Wyatt –
A. Teeuw, Hikayat Patani: The Story of Patani,
The Hague 1970, I-II; D. K. Wyatt, Thailand: A
Short History, New Haven 1984; J. van Vliet, The
Short History of the Kings of Siam (trc. L. Anda-
ya), Bangkok 1975; M. L. Thomas, Political Vio-
lence in the Muslim Provinces of Southern Thai-
land, Singapore 1975; a.mlf., “The Thai Mus-
lims”, The Crescent in the East: Islam in Asia
Major (ed. R. Israeli), London 1982, s. 156-179;
J. L. S. Girling, Thailand: Society and Politics, It-
haca 1981; H. Lysa, Thailand in the Nineteenth
Century: Evolution of the Economy and Society,
Singapore 1984; S. Ibrahim, History of the Ma-
lay Kingdom of Patani (trc. C. Bailey – J. Miksic),
Ohio 1985; S. Pitsuwan, Islam and Malay Nati-
onalism: A Case Study of the Malay-Muslims
of Southern Thailand, Bangkok 1985; The Mus-
lims of Thailand (ed. A. D. W. Forbes), Bihar (Hin-
distan) 1989, I-II; W. K. Che Man, The Administra-
tion of Islamic Institutions in non-Muslim States:
The Case of Singapore and Thailand, Singapo-
re 1991; a.mlf., “The Malay-Muslims of Sout-
hern Thailand”, JIMMA, VI/1 (1985), s. 98-112;
W. Eberhard, Uzak Doðu Tarihi, Ankara 1992,
s. 284-297; Ýsmail Hakký Göksoy, “Uzakdoðu’da-
ki Müslüman Azýnlýklar”, Günümüz Dünyasýn-
da Müslüman Azýnlýklar (III. Kutlu Doðum Ýlmî
Toplantýsý, Tebliðler), Ýstanbul 1998, s. 267-272;
The Cambridge History of Southeast Asia (N.
Tarling), Cambridge 1999, I/1, s. 168-172; I/2, s.
84-85, 233-234, 248-251; II/1, s. 42-49, 114-
123, 210-212, 287-296, 303-305; II/2, s. 109-
117; Hasan Madmarn, The Pondok and Madrasah
in Patani, Selangor 2002; M. Gilquin, The Mus-
lims of Thailand (trc. M. Smithies), Chiang Mai
2005; J. C. Liow, Islam, Education and Reform
in Southern Thailand: Tradition and Transfor-
mation, Singapore 2009; W. Kraus, “Islam in
Thailand: Notes on the History of Muslim Pro-
vinces, Thai Islamic Modernism and the Separa-
tist Movement in the South”, JIMMA, V/2 (1984),
s. 410-425; Gabriel Ferrand, “Siyam”, ÝA, X, 728-
729; M. B. Hooker, “Thailand”, EI 2 (Ýng.), X, 430;
Rýza Kurtuluþ, “Asya”, DÝA, III, 539-540; Raymond
Scupin, “Thailand”, The Oxford Encyclopedia of
the Modern Islamic World (ed. J. L. Esposito),
Oxford 1995, IV, 212-213; “Pattani, Kerajaan”,
Ensiklopedi Islam Supplement 2, Jakarta 1999,
s. 92-96.

ÿÝsmail Hakký Göksoy

– —
TAYMAS, Abdullah Battal

(1883-1969)

Kazan Türkleri’nden
bilim ve siyaset adamý,

gazeteci, yazar.
˜ ™

8 Aralýk 1883’te Tataristan’ýn Samara
ilinin Buzavlýk / Yanga Aktav köyünde doð-
du. Abdülber ve Abdülbârî adlarýyla da bi-
linir. Babasý bir çiftçi ailesinden gelen Ab-
dullah, annesi Mesrure Haným’dýr. Oren-

2000 kadar caminin tamirine ve 200’ü aþ-
kýn müslüman okulunun yapýmý ve onarý-
mýna destek verildi. Yüksek öðrenim se-
viyesinde Bangkok ve Yala’daki Ýslâm ko-
lejlerinin yaný sýra biri Patani, diðeri Hat
Yai þehrinde iki kampüslü yeni bir üniversi-
te (Prince of Songkhla University) açýldý. Ma-
laylý müslüman öðrencilerin üniversiteye
giriþini kolaylaþtýrmak amacýyla burslar ve-
rildi. 1980’li yýllardan itibaren müslüman
kadýnlarýn iþ hayatýnda örtülü olarak ça-
lýþmalarýna ve resmî evraklarda baþörtü-
lü fotoðraf kabulüne izin verildi.

Tayland’da müslüman toplumu temsi-
len kral tarafýndan tayin edilen bir “chula-
rajmontri” (bir nevi þeyhülislâmlýk) makamý
ve onun baþkanlýðýndaki Tayland Ýslâm
Merkezi ile yerel seviyedeki Ýslâm konsey-
leri müslüman toplumun din iþlerinin yü-
rütülmesinden sorumlu, içiþleriyle eðitim
bakanlýklarýnýn ortaklaþa denetimi altýn-
da çalýþan kurumlardýr. Chularajmontri,
gerek merkezî Ýslâm konseyi gerekse ye-
rel Ýslâm konseyleri vasýtasýyla camilerin
idaresini düzenlemek, camilere baðýþ ve
yardýmlarý daðýtmak, dinî yayýn yapmak,
ramazan ve bayram günlerinin baþlangýç
ve bitiþini ilân etmek, mevlid kutlamala-
rýný ve hac yolculuðunu organize etmek,
hac emîri tayin etmek, helâl gýda sertifi-
kasý vermek ve bazý noter iþlemlerini ger-
çekleþtirmek gibi iþler yürütmektedir. Chu-
larajmontri, günümüzde otuz altý Tayland
Ýslâm merkezi üyesiyle yirmi dokuz ma-
hallî Ýslâm konseyinin baþkanlarý tarafýn-
dan 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 git-
mekteydi. XVIII ve XIX. yüzyýllarda dinî eði-
timlerinin önemli bir kýsmýný Mekke’de ta-
mamlayan 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 yetiþmiþ-
tir. XX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren dinî
cemiyetler tarafýndan hem din dersleri-
nin hem fen ve sosyal bilimlerle ilgili ders-
lerin okutulduðu, medrese adýyla bilinen
okullar açýlmýþtýr. Pondoklarýn bir kýsmý-
na, hükümetin güney bölgelerinde uygu-
lamaya koyduðu sosyoekonomik kalkýnma
programlarý çerçevesinde 1961 yýlýnda al-
dýðý bir kararla devletin denetiminde fa-
aliyetlerini sürdüren ve Ýslâm din eðitimi


