
 



 

 

Tayland Demokrasi Patani 
05 Aralık 2008 Cuma 

“Patani” denince: mustazaf, özgürlük direnişçileri (freedom 

fighters) yada mahzur ve mahzun kalmış, kardeş ülkelerle 

bağlantısını Osmanlı’nın yıkılmasıyla kaybetmiş, Asya’nın 

sızlayan Filistini akla gelir. Nerede olduğu, hangi ülkenin bir 

parçası yada kimlerce özgürlükleri ellerinden alınıp mahzur 

bırakıldığı çoğu kimse tarafından dahi bilineyebilir ama bilinebilen 

bir şey vardır ki o da mustazaflar sınıfında yer aldığıdır. Filistin 

Ortadoğunun nasıl semboleşen dıramı ise Patani de Asya’nın 

sembolleşen dıramıdır. 
Patani bir zamanlar bağımsız bir krallık olarak varlığını 

devamettirirken, 1909 yılında batılı güçlerin menfaatlerini 

korumak ve devamettirmek için eski adıyla Siyam, yeni adıyla 

Tayland bölgesine dahil edilir. Patani’nin Müslümanlarla 

tanışması 11. Yüzyıla kadar uzanır. Müslüman tüccarların 
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ziyaretleri ile İslamı öğrenen Patanililer 15. Yüzyılın başlarında resmen müslüman olarak Patani 

kırallığını kurarlar. Kırallık 15. ve 16. yüzyılda ciddi bir ticaret merkezi iken daha sonra 

İngiliz sömürgeciliğinin çalışmaları ve Siyam bölgesi ile aralarındaki çatışmalarla kırallık 

zayıflamış ve zorla bağımsızlıkları ellerinden alınarak Tayland topraklarına katılmıştır. O 

tarihten itibaren Patani halkı sürekli bir çatışma içine girerek kendi değerlerini koruma 

mücadelesini sürdürmesine rağmen Tayland hükümetinin sinsice asimile etme projesi ile din dil 

ve sosyo kültürel yapılarında ciddi değişimler yaşanmasına engel olamamıştır. Bütün bu 

projelere rağmen Patani halkı direnişini devam ettirmiş ve dünya kamuoyuna ismini Patani 

direniş örgütünün lideri Hacı Sulong’un girişimleriyle duyurmayı başarmıştır.  
  

Yine Filistin Direniş hareketlerinde olduğu gibi burada da İslami direniş güçleri arasında 

birlik sağlanamaması en büyük zaafiyetlerden birisini oluşturur. Bu nedenle ciddi ilerleme 

kaydedilememesine neden olmuş, mücadeleler başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Burada yaklaşık 

16 tane İslami direniş örgütü var, bunlardan en güçlü olanları, Patani Halk Kurtuluş 

Cephesi, Patani Milli Kurtuluş Cephesi ve Patani Birleşik Kurtuluş Örgütüdür. Ciddi 

mücadelelerin olduğu Patani bölgesinde malesef, Tayland hükümeti tarafından uygulanan 

asimile etme projesi  açıktan yapılmadığından kimsenin dikkatlerini çekmemektedir. Etki tepki 

doğurur felsefesini uygulamanın etkili olacağına inanan Tayland sitemi Patani direnişini kırmak 

için bütün yoları denemektedir. 

Patani bölgesinin stratejik öneminden dolayı da gizli istihbarat birimlerinin bu bölgeye daha 

fazla önem vermelerine neden olmuş Cia, Mossad buraya özel buralar açmış Asya’nın buradan 

kontrol edilmesi için sinsi planlar yapmalarını sağlamıştır. 

  

Osmanlı’nın koruyan şemsiyenini dört gözle arayan Patanililer, II. Abdülhamid’in adını 

asla unutmamışlar ve her geçen gün müslüman ülkelerle olan yakınlık ve ilişlilerini geliştirme 

yollarına girmişler, böylece birçok İslam ülkesinden doğrudan yada dolaylı olarak destek 

görmüşlerdir. 

Konferansta ne kadar Tayland’da demokrasiden, insan haklarından, budist yönetimin 

bütün dinlere saygılı davranmasından bahsedilse de, veriler işin hiç de öyle olmadığını 

gösteriyor. Dünyanın dört bir köşesinde çile ve sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kalıp, dini 

değerlerini özgürce yaşamaktan mahrum bırakılan müslüman halkların gerçek anlamda 

özgürlüklerinin ve haklarının iade edilmesi, insanca yaşamalarının sağlanabilmesi için 

uluslararası İslami kuruluşların ciddi anlamla çalışarak birlikte hareket etmesiyle 

sağlanabilir.  
  

Karanlıkta kendinin haklılığını ispat etmek için yırtınmanın hiçbir faydası yok günümüz 

globalleşen dünyasında. Herkesin duyabileceği ve görebileceği ortamlarda, legal yollar 

denenerek insanlara işin hakikati anlatılmalı. Bunun için de insan hakları kuruluşlarına çok 

görev düşüyor. “Dünya Müslüman Azınlıklar Konseyi” nin sadece isim olarak kalmayıp ciddi 

çalışmaları omuzlaması gerekmektedir. İnanıyorum ki insanların anladığı dilden konuşulduğu 

zaman kabul etmemeleri için bir neden kalmayacaktır. İçlerinde gizledikleri kin belki kabul 

etmelerini engelleyebilir ama en azından dışa vurmlarında yanlarına destek bulma konusunda 

zorlanacaklardır.  

Dünya’da iyi niyetli insanlar da var. İyi niyetli insanları ikna edip onları kendi safımıza 

alma yolları denenmelidir. 
http://www.memleket.com.tr/author_article_detail.php?id=8778  
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