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surinam'ın başşehri Paramaribo'nun kuşbakışı görünüşü 

kede zorunlu iyi bir eğitim sisteminin bu
lunması sağladı. Evlilik hukukunda 1940 
yılına kadar özellikle boşanma konusunda 
bir müslüman için çok zor uygulamaların 
yer aldığı Hollanda medeni hukuku geçer
liydi. Din! nikahı tanımayan bu hukuk sis
teminden dolayı bazı yıllarda müslüman 
çocuklarının % 90'ından fazlası gayri meş
ru kabul edildi. Bu problemleri ortadan 
kaldırmak amacıyla 1940 yılından itibaren 
yeni kanunlar hazırlanırken Doğu gelenek
leri daha çok göz önünde tutularak bir 
yandan Hindular ve müslümanlar için özel 
evlilik düzenlemeleri yapılır, nikah akidleri 
yerel ya da bir Doğu dilinde (Hintçe, Ur
duca, Malayca, Cavaca, Arapça) kaleme 
alınırken bir yandan da müslümanların ta
butsuz gömülmesine izin verildi. 

Çoğunluğunu 1930'larda Pakistan'dan 
gelen göçmenlerin oluşturduğu Surinam'
daki Hint asıllı müslümanlar (% 30) Hane
fi, Endonezyalı müslümanlar (% 65) Şafii 
mezhebine mensuptur. Hint asıllı imam
lar vaazlarını Urduca verme geleneğini sür
dürmektedir. Bu durum Endonezyalı müs
lümanların Hintliler'in camilerine nadiren 
gitmesine yol açmaktadır. Bir diğer sebep 
de kıblelerinin birbirine zıt yönlerde belir
lenmiş olmasıdır. Geldikleri ülkedeki alış
kanlıklarını sürdürerek Hintliler doğuya, 
Endonezyalılar batıya doğru yöneliyorlar
dt Buna karşılık Hintli müslümanlar hem 
Endonezyalılar'la hem de Hindu Hintliler'
le iyi geçindiler. 1949'da Müslüman Par
tisi, Hindu Partisi ve Hindistan-Cava Par
tisi'nin Birleşmiş Hindistan Partisi adı al
tında birleşmesinden de anlaşılacağı gibi 
Hindu ve Hint asıllı müslüman gruplar iç 
politikada da iyi anlaşmaktadır. Buna kar
şılık müslüman toplumu içinde Güneydo
ğu Asya kaynaklı Ahmediyye (Kadiyanllik) 
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hareketinin faaliyetleri yüzünden derin bir 
ihtilaf ortaya çıktı. 193Tde Kadiyan'dan ge
len Emir Ali isminde bir davetçi. kısa sü
rede ülkenin en önemli İslam! organizas
yonu halini alan Surinam İslam Birliği (Su
rinaamse lslamitische Vereniging) adındaki ör
gütü kurmayı ve dindar Surinamlılar'ın üç
te birini kendi tarafına çekmeyi başardı. 
Ona karşı Ehl-i sünnet kesimi 1978'de Su
rinam İslam Cemiyeti adı altında örgütlen
di. Bugün müslümanların büyük çoğunlu
ğu bu iki örgüt etrafında kutuptaşmış du
rumdadır. Ülkede 1 SO cami ve elli İslam! 
okul bulunmaktadır. Ramazan ayında ba
zan iki grup beraberce ibadet eder. Bu 
takdirde vaazlar genelde her iki grubun 
da anladığı Felemenkçe'de verilir. En bü
yük cami başşehir Paramaribo'nun mer
kezinde 1980'lerin ortalarında inşa edilen 
Jama Mescid'dir. 30'ar metrelik dört mi
nareyle donatılmış olan cami bir XVIII. yüz
yıl Aşkenazi sinagogunun bitişiğinde yer al
makta, müslüman ve yahudi liderleri bir
birlerinin mabedierine gidip gelmektedir. 

1970'ten itibaren ramazan bayramı mil
ll bayram olarak kutlanmakta ve müslü
manlar diğer gruplar gibi tam bir din! öz
gürlükten faydalanmaktadır. Ülkenin en 
büyük resmi müslüman kuruluşu olan Su
rinaamse lslamitische Vereniging'in ya
nı sıra yedi ayrı örgüt daha Surinam'daki 
müslümanların işlerine nezaret eder ki 
bunların en önemlileri Surinaamse Moes
lim Associatie, Stitchting lslamitische Ge
meenten Suriname ve Federatie lslami
tische Gemeenten in Suriname'dir. Dini der
nekler ve Kur'an okulları bugün devletten 
küçük yardımlar almaktadır. Gösterilen bü
tün çabalara rağmen din! eğitimdeki çö
küş sebebiyle İslami hayat gittikçe yerini 
Batı tarzı hayata bırakmaktadır. Yakın za
manlarda Pakistan ve Endonezya'dan bazı 
hocalar Arapça'yı ve İslam dininin temel
lerini öğretmek için ülkeye geldilerse de 
halen müslüman halkın % 3'ünden daha 
az bir kısmı Arapça konuşabilmekte veya 
okuyabilmektedir. Surinamlı müslümanlar 
Hollandaca ve İngilizce'de İslam! bir ede
biyatın oluşmaması, iyi yetişmiş din alim
lerinin bulunmaması, nisbeten düşük sos
yoekonomik seviye ve Hollanda başta ol
mak üzere diğer ülkelere yönelik beyin gö
çü gibi problemlerle karşı karşıyadır. 
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Kuzeyden Türkiye, doğu ve güneydoğu
dan Irak, güneyden Ürdün, güneybatıdan 
İsrail, batıdan Lübnan, Akdeniz ve Türkiye 
ile çevrilidir. Ülkenin resmi adı ei-Cumhü
riyyetü '1-Arabiyyetü 's-Süriyye, yüzölçümü 
188.180 km2 , nüfusu 18.400.000 (2005), 

başşehri Şam (Dımaşk: 2 200.000), diğer 

önemli şehirleri Halep (2 .500.000), Humus 
(923.000) ve Lazkiye'dir (417 000) . 

I. FiZİKI ve BEŞERi COGRAFYA 

Batıdaki Ensariye, Antilübnan (Cebeli
şarki) ve Dürz'i dağları dışında yüzey şekil
leri sade bir görünümdedir. Batıdaki dağ
lık yapı doğuda yerini ortalama yükseltisi 
400-600 m. civarında olan ve 200 metre
ye kadar inebilen hafif dalgalı, geniş pla
to düzlüklerine bırakır. Antilübnan dağları 
üzerindeki Hermon dağı ülkenin en yük
sekyeridir (2814 m.). Ensariye dağlarıyla 
Akdeniz arasındaki dar şeritte küçük kıyı 
ovaları yer alır. Bunların en önemlisi Tar-
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tGs'un güneyinde Nehrülkeblr'in suladığı 
Akkar ovasıdır. Süveyda-Tedmür-Deyrizor 
hattının güneyinde kalan bölgede Badiye
tüşşam, Şamiye ve Badiye gibi adlarla bili-

. nen geniş çöl alanları bulunur. Genelde ha
fif dalgalı bir topografyaya sahip çöl ala
nında yer yer tuzlu bataklık ve vahalar gö
ze çarpar. Türkiye'den gelen ve Suriye'de
ki uzunluğu 680 kilometreyi bulan Fırat, 
Lübnan'dan gelen Asi ve Fırat'ın kolları Ha
bur ile Belih Suriye'nin en önemli akarsu
larıdır. Akarsular tarımda sulama için bü
yük önem taşıdığından üzerlerine birçok 
baraj yapılmıştır. 

Batı kesimlerinde hüküm süren Akde
niz iklimi doğuya doğru gidildikçe değişir 
ve yağış miktarı azalır, sıcaklıklar artar; 
merkezi bölgelerde ve güneydoğuda çöl 
şartları hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklık, 
32 oc ile Deyrizor ve Ebukemal arasında 
kalan alanda en yüksek değerlere ulaşır; 
ancak sıcaklığın yarı kurak bölgelerde ve 
çöllerde 40 oc'in üstüne çıktığı görülür. En
sariye dağlık kütlesinde yağışlar boldur ve 
Akdeniz'e bakan batı yamaçlarında 800-
1000 mm. arasında olan yıllık ortalama 
yağış miktarı yüksek kesimlerde 1400 mi
limetreyi aşar. Badiyetüşşam'da bu mik
tar 1 00 milimetrenin altına düşer. Akde
niz ikliminin görüldüğü batı kesiminde ma
kinin yaygın olduğu Akdeniz bitki örtüsü, 
geri kalan büyük kesimde yarı kurak ik
lim şartlarında gelişen step formasyonu 
hakimdir. Batıda Ensariye dağlarının yük
seklerinde kızılçam, meşe ve H alep çarnı
na rastlanır. Güneydoğudaki Süveyda, Dey
rizor hattının ötesinde kalan saha çöl bit
kilerinin yayılış alanıdır. Ensariye, Antilüb
nan ve Abdülaiiz dağlarında görülen or
mantar ancak % 3'lük bir alan kaplar. 

Nüfusun % 50'si yirmi yaşın altındadır; 
yaşlı nüfusun (altmış beş yaş ve üstü) ora
nı çok düşüktür (% 3). Halkın büyük bölü
mü, yaşamaya uygun iklim özellikleri ve 
tarım alanlarının yer aldığı ülkenin batı ke
siminde toplanmıştır. Nüfus yoğunluğu 
ortalamasının kilometrekarede 1 02 kişi 
(2005) olduğu ülkede bu değer Şam, Ha
lep ve Lazkiye çevrelerinde 1 so iken Ha
ma, Humus, Tartüs, İdllb ve Dara çevre
lerinde 50-100 kişi arasında değişir; mer
kezde ve güneydoğu kesimlerinde ise beş 
kişinin altına düşer. En önemli etnik grup
ları Araplar, Türkler, Dürzller, Ermeniler 
ve Kürtler oluşturur; ayrıca ülkede sayı 

ları 300.000'i aşan Filistinli mülteciler bu
lunmaktadır. Toplam sayıları 1 milyondan 
fazla olan Türkler'in büyük çoğunluğu Ha
lep, Menbic, Azaz, Lazkiye, Hama, Hum us, 
Şam ve Kuneytıra'da oturmaktadır. Nüfu
sun % 85'ini müslümanlar, % 1 O'unu hı
r istiyanlar, geriye kalanın 260.000'ini Dür
zller meydana getirir. 

Topraklarının yaklaşık% 30'unda tarım 
yapılan Suriye'nin ekonomisi bu sektöre 
ve hayvancılığa dayanır. Nüfusun yarısının 
çalıştığı tarım sektörünün milli gelirdeki 
payı % 25 kadardır. Batıda daha çok zey
tin, pamuk ve üzüm, iç kesimdeki step 
alanlarında buğday ve arpanın ön plana 
çıktığı tahıl türleri üretilir. Halkın temel 
geçim kaynaklarından birini teşkil eden 
hayvancılıkta geniş step alanlarının varlı
ğı koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına 
(% 80) yol açmıştır. Ülkede tarım ve hay
vancılığa dayalı bir gıda ve tekstil sanayii 
ile pek gelişmemiş kimya ve çimento sa-

suriye'nin bassehri Sam'dan bir görünüş 
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nayii mevcuttur; ağır sanayinin petrol ra
finesiyle (Humus ve Baniyas) sınırlı kaldığı 
söylenebilir. Yer altı kaynakları bakımın
dan fakir olan Suriye topraklarından pet
rol, fosfat, doğal gaz ve asfaltit çıkarılır. 
Toplam 2.5 milyar varil rezervinin bulun
duğu tahmin edilen petrol, tarım-hayvan
cılık ürünlerinin ve fosfatın yanında önem
li ihraç maddelerinden biridir. İyi bir ka
rayolu ağına sahip olan Suriye'de Lazkiye, 
TartGs ve Baniyas limanları ile Dımaşk, Ha
lep, Deyrizor ve Karnıştı havaalanları deniz 
ve hava ulaşımının başlıca merkezleridir. 
Demiryolları ise hatlarının eskiliği sebebiy
le fazla önem taşımamaktadır. Turizm ge
lirlerinin kaynağını tarihi kalıntılarla eski 
eserler ve dini merkezler oluşturmaktadır. 
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Iii CEMALElTİN ŞAHİN 

IL TARİH 

Başlangıçtan Osmanlı Dönemine Kadar. 

İslam fetihlerinden önce Suriye'de Bizans'ın 
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