
ği ll. Abdülhamid devri İstanbul'unun ar
ka sokaklarında yaşayan fakir halkın sos
yal problemleriyle birlikte devrin siyasi me
selelerini farklı bir bakış açısıyla ele almış
tır. Tema ve yapı bakımından Karagöz ki
şilerinin temel karakter özelliklerini taşı
yan kalabalık kadrosuyla bir toplumda ge
çici ve sabit değerlerin başarıyla işlendiği 
Sinekli Bakkal ihtiliHcisinden paşalarına , 

şehzade ve cariyelerden kambur ve Çin
gene oyuncularına, jurnalcilerden tulum
bacılara kadar toplumun hemen her kesi
minden insanların yer aldığı şahıslar kad
rosuna ve birbirinden farklı meselelerin 
tartışıldığı oldukça zengin bir muhtevaya 
sahiptir. Roman, İstanbul'un modernleş
me sürecinin henüz başlamadığı t ipik bir 
sakağını Batılılar'a tanıtma amacıyla yazıl

mış olsa da Türk roman geleneğinde bir 
merhale teşkil etmektedir. Yazar, Türk
Osmanlı ile Batı kültür ve medeniyeti ara
sında mukayeseler yapmış ve asırlardır 
mücadele eden unsurların bir araya gele
bileceğini göstermek istemiştir. Doğu ve 
Batı 'ya mensup iki insanın evlenmesiyle 
roman bu iki dünyanın birleşebileceğini or
taya koyması bakımından önemli bulun
muştur. 

Ekseninde din ve mOsiki bulunan roman
da yazar İslamiyet'in taassup ve tasavvuf 
yorumlarıyla farklı iki yönünü vermeye ça
lışmış , dinin yasakçı ve korkutucu yönü
nü İlhami Efendi'ye, sevgi ve hoşgörü ta
rafını Vehbi Dede'ye temsil ettirmiştir. Ka
inatı bir gölgeler alemi olarak gören Veh
bi Dede'nin bilerek, Tevfik'in ise yaşayarak 
Rabia'ya öğrettiği sevgi belki de dünyayı 
kurtaracak tek değerdir. Romanda İslami
yet'i ve dini mOsikiyi temsil eden asli ka
rakter Rabia'dır. Esasen ferdin hürriyeti
ne inanan Halide Edip, Türk kültürünün 
birleşti rici unsurlarını din, mOsiki ve se
yirlik oyunlarında bulur. 

Halide Edip'in olgunluk döneminin örne
ği kabul edilen rom anda onun ferdiyet 
ten toplum hayatına geçtiği , yakın mazi
ye ve onun kültürel değerlere karşı say
gıyla baktığı görülür. Sinekli Bakkal, bir 
bakıma mazinin bugün için kaybolmuş ba
ZI değerlerine karşı hasreti de ihtiva et
mektedir. Bu hasret. yazarın eserini kale
me aldığı sırada memleketinden uzakta 
bulunuşuyla da izah edilmiştir. Romanın

da maziye ait değerleri Batı kültür değer
ler iyle mukayese etmiş ve Türklüğün de
ğerlerini Batılılar'ın değerlerinden üstün 
bulmuştur. Ahmet Harndi Tanpınar da ro
manı "kaybedilmemesi lazım gelen değer
lerin ve yeni kurtarıcı düşüncelerin sente
zi" olarak değerlendirmiştir. 

1935 yılında The Clown and His Da
ughter adıyla Londra'da basılan roman, ay
nı yıl Haber gazetesinde tefrika edildik
tensonra (nr. l 352-1485, 11 Ekim 1935 -
24 Şubat 1936) Sinekli Bakkal adıyla ki
tap halinde yayımlanmıştır ( İstanbul 1936) . 
1942 yılı Cumhuriyet Halk Partisi roman 
ödülünde birinci olan eser 1967'de sine
maya uyarlanmış, Sırpça , Portekizce, Fin
ce ve Fransızca'ya da çevrilmiştir. 
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I. FiZİKİ ve BEŞERi COGRAFYA 

_j 

Adı, Malayca "aslanlar şehri" anlamına 

gelen Singapur, Malay yarımadasının gü
ney ucunda bulunan Singapur adası ile çev
resindeki çoğu ıssız elli dört adacıktan oluş

muş küçük bir ülke ve başşehir Singapur'un 
metropoliten alanının Singapur adasının 
tamamını kapsaması sebebiyle de bir şe
hir devletidir. Resmi adı resmi dillerine gö
re İ ngilizce Hepublic of Singapore, Çince 
(Mandarin) Hsin-chia-p'o Kung-ho-kuo, Ta
milce Singapare Kudiyarasu ve Malayca Re
publik Singapura olan ülkenin yüzölçümü 
648 km2 , nüfusu 4.5S3.000'dir (2007 tah) . 
Johor Bağazı ile Malay yarımadasından 
(Malezya) . Malaka Bağazı ile de Sumatra 
adasından (Endonezya) ayrılan Singapur 
adası günümüzde 14 km. uzunluğundaki , 

üzerinden kara ve demir yolları geçen ge
niş bir köprü ile fiziki ve beşeri coğrafya 
bakımından uzantısı olduğu Malay yarıma
dasına bağlanmış durumdadır. 

Adanın merkezi kısmındaki granit türü 
kayaçiardan meydana gelen yassı tepele
rin yükseltisi Bukit Timah zinresinde 170 
metreye ulaşır. Toprak setlerle korunan ba- . 
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zı kıyı kesimleri ise deniz seviyesinin 1 S m. 
kadar altındadır. Ülkede ekvatoral iklim hü
küm sürer. Yıl boyunca yüksek sıcaklık, 

nemlilik ve bol yağış etkilidir; mevsim far
kı yoktur. Yıllık ortalama sıcaklık 26 oc. yıl
lık ortalama yağış 2200 milimetredir. Ara
lık-mart arası dönemde kuzeydoğu musan
larının etkisiyle yağışların arttığı görülür. 

XIX. yüzyılın başlarına kadar genelde ba
taklık ve tenha bir ada olan Singapur'un 
kıyı şeridi ve bataklık kesimleri mangrov 
ormanları , merkezi toprakları ise yoğun 
yağmur ormanlarıyla kaplıydı. Fakat nüfus 
artışıyla birlikte yerleşme sahalarının ge
nişlemesi ve kauçuk, hindistan cevizi, sa
kız, karanfil, kara biber ve kakao gibi ürün
lerin elde edilebilmesi için ormanların or
tadan kaldırılmasına başlandı. Buna kar
şılık doğal bitki örtüsünü korumak ama
cıyla milli parklar kuruldu . 

Önceleri yalnız Malay kökenli yeriiierin 
yaşadığı Singapur'a 1820'li yıllardan itiba
ren Çin, Hindistan, Malezya ve Endonezya'
dan göçmenler akın etmeye başladı ve on 
yıl içerisinde Çinliler en büyük etnik grup 
düzeyine yükseldi. 1860'ta yapılan ilk sayım
da 81.000 olan nüfus hızla artarak 19SO'de 
1.022.000'e, 1970'te 2.07S.OOO'e, 1990'
da 3.016.000'e, 2000'de 3.567.000'e çık
tı ve şehir dünyanın en kozmopolit şehir

lerinden biri haline geldi. Bugün Singapur 
km2 başına düşen 7200 kişiyle dünyanın 
en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir. Et
nikyapı Çinliler (% 76,8), Malaylar (o/o 13,9). 
Hintliler ile(% 7,9) buraya yerleşen çoğu 
Batılı diğer milletlerden (% ı ,4) oluşur. Di
ni bakımdan nüfusun o/o 51 'i Budist ve 
Taoist (Çinliler). o/o 16'sı müslüman (Ma
layları. o/o 1 S'i hıristiyan (genellikle Çini i 
ve Hintliler), o/o 1 S'i ateist ve o/o 3'ü Sih ve 
Hindu'dur; ülkedeki resmi diller Çince, İn
gilizce, Tamil dili ve Malayca'dır. 

Singapur, XIX. yüzyılın başlarında bölge 
ülkelerinden topladığı kauçuk, kereste, pal
ıniye yağı gibi maddeleri dünya pazarları
na sunan bir antrepo işlevi görürken ba
ğımsızlık döneminde önceleri hükümet ta
rafından yaygın olan işsizliğin azaltılması, 
hayat standardının yükseltilmesi ve konut 
yapımı için çeşitli programlar uygulana
rak ekonomik alt yapısı geliştiriidi ve bu
nun sonucunda ülke bir antrepodan ziya
de ihracata dayalı imalat sanayiinin bölge
deki merkezi haline geldi. Çok bQyük bir 
ekonomik gelişme göst ererek kişi başına 
düşen 26.833 Amerikan doları milli gelir
le (2005) dünyada on sekizinci sırada yer 
aldı ve Japonya'dan sonra Asya'nın en zen
gin ülkesi oldu. Günümüzde Singapur'a 
Tayvan, Güney Kore ve Hong Kong'la bir-
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likte Asya'nın dört kaplanından biri denil
mektedir. Ülke ekonomisinin gelişmesinde 
stratejik konumunun yanı sıra girişimci ve 
iyi eğitimli nüfusu büyük rol oynar; dev
letin de ekonomi üzerinde sıkı bir kontrol 
ve yönlendirmesi vardır. Singapur, halen 
komşuları Malezya ve Endonezya ile birlik
te yeni bir kalkınma modeli geliştirmekte
dir. Komşu ülkelerden gelen işçilerin oluş
turduğu ucuz iş gücüne, dışarıdan aldığı 
ham madde ve yarı mamul maddeleri ken
di teknolojisiyle işlemden geçirtip ihraç et
mekte, liman tesisleriyle de başka ülkele
rin ihraç ürünlerine transit ticaret hizme
ti vermektedir. Petrolü olmamasına rağ
men Jurang adasındaki rafinerileri ve pet
rokimya tesisleriyle önemli bir kazanç sağ
layan ve özellikle finansal hizmetler, ula
şım, enformasyon teknolojisi, otomasyon 
ve bioteknik sektörlerinde hızla gelişen ül
ke halen çok uluslu şirketlerin bölge mer
kezi durumundadır ve Londra, New York, 
Tokyo'dan sonra dünyanın en büyük fınans 
merkezi olarak tanınmaktadır. 

Batı ülkeleriyle çok iyi ilişkiler kuran Sin
gapur, parlamenter demokrasiyle yöneti
len bir ülke olup Güneydoğu Asya Uluslar 
Birliği (ASEAN) üyesidir. Ülkede dört üni
versite ve beş teknik üniversite (politeknik) 
bulunmaktadır. Havayollarının kavşak nok
tasında yer alması sebebiyle aktarma yap
mak için gelen turistleri uzun süre tutma
ya çaba harcayan Singapur tapınakları ya
nında Jurong Kuş Parkı, Japon ve Çin bah
çeleri, plajları, alışveriş yerleri, metrosu ve 
uygun konaklama tesisleriyle dünyanın en 
önde gelen turizm merkezlerinden biridir. 
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II. TARİH 

Eski adı Tumasik 1 Temasek olan Sin
gapur adasının tarihi hakkında çok az bil
gi bulunmaktadır. önceleri Sumatra'daki 
Srivicaya, XIV. yüzyıldan itibaren Cava'daki 
Macapahit devletlerinin hakimiyeti altında 
kalan adanın, o dönemlerde uzun yol tica
ret gemilerinin su ve diğer ihtiyaç mad
delerini sağlamak için uğradıkları küçük 
bir liman olduğu bilinmektedir. XIV. yüz
yılın ortalarında Malaka Krallığı'nın eline 
geçmesinden sonra bugünkü adını alan 
Jimanın 1377'de Macapahitler tarafından 
tahrip edilmesi öneminin giderek azalma
sına yol açmışsa da Portekiz ve Hollanda 
sömürgecilik dönemlerinde yine ticaret ge
mileri uğramaya devam etmiştir. 

Güneydoğu Asya'da uluslararası deniz 
yollarının kavşak noktasında yer alan Singa
pur'un gerçek tarihi, 1818 yılında Sir Tho
mas Stamford Raffles tarafından İngiliz 
Doğu Hindistan Şirketi'nin Çin ile olan ti
caretini geliştirmek için burada bir üs kur
masıyla başlar. Ertesi yıl Johor (Cohor) Hü
kümdarı Sultan Hüseyin ile yaptıkları bir 
antlaşmayla da adada kalıcı yerleşim kur
ma izni alan İngilizler kısa süre sonra Sin
gapur'u işgal ettiler ve 1824 tarihli İngiliz
Hollanda Antiaşması'yla bu fiil'i durumu 
resmlleştirip Malaylı yetkililere de onay
lattılar. Bu tarihten sonra önemi gittikçe 
artan Singapur, XIX. yüzyılın ortalarında 
bölgede üretilen ticaret mallarının dünya
ya pazarlandığı önemli bir ticaret merke
zi haline geldi. Böylece her türlü vergi ve 
harçlardan muaf tutulan Singapur Lima
nı mal ve hizmetlerin özgürce dolaştığı bir 
yer ve Doğu-Batı ticaretinin üssü oldu; Hin
distan ve ingiltere'den gelen Avrupalı tüc
carlar burada birer şube açarak Asya mal
larını dünyaya pazarlamaya başladılar. 

Modern 
Singapur 
şehrinden 

bir görünüş 

İngilizler 18Z6'da Singapur, Malaka ve 
Penang adası ile Malay yarımadası üze
rindeki Wellesley bölgesini Straits Settle
ments (boğazlar idaresi) adıyla bilinen bir İn
giliz kolonisi haline getirdiler. Lağvedilme
sine kadar ( 1858) İngiliz Doğu Hindistan 
Şirketi ve daha sonra Hindistan sömürge 
hükümeti tarafından bir İngiliz valisiyle yö
netilen Singapur, 1867'de bölgedeki diğer 
İngiliz kolonileriyle birlikte doğrudan Londra 
hükümetinin Sömürge Bakanlığı'na bağ
landı. ll. Dünya Savaşı sırasında Japon 
işgalinde kaldı (1942-1945) ve Filipinler'in 
savunmasında üs olarak kullanıldı; Eylül 
1945'te tekrar İngilizler'in yönetimine geç
ti. 1946 yılında ingilizler tarafından Malay 
Birliği kurulurken ayrı bir özerk birim ya
pılan Singapur, 1959'da yine İngilizler ta
rafından kurulan Malaya Federasyonu'na 
bağlı özerk bir devlet haline getirildi. 1963'
te Malezya Federasyonu bünyesinde ba
ğımsızlığını kazandı: 9 Ağustos 1965'te fe
derasyondan ayrılarak tamamen bağımsız 
bir devlet oldu. 

III. ÜLKEDE İSlAMiYET 

Singapur'un müslüman nüfusu, genel
de yerli Malaylar'la sömürge döneminde 
buraya yerleşen Hintli (Tamil) ve Araplar'
dan meydana gelmektedir. Bunların o/o 90'
dan fazlası Malay kökenlidir ve ülkede Ma
lay olmak müslüman olmakla özdeştir. Yay
gın mezhep Şafiilik'tir; çok az da Hanefi 
bulunur. Sömürge döneminden itibaren ül
ke genelinde çoğunluğunu kaybeden müs
lümanlar arasında; Araplar ve Hintliler gi
bi sonradan buraya yerleşen göçmenlerle 
onların soyundan gelen Jawi Peranakan 
adı verilen melezler yerli Malaylar'a oranla 
daha aktif rol oynamaya başladılar. Sosyo
ekonomik hayat ve aldıkları eğitim bakı

mından daha ileri seviyede olan Arap, Hint 
ve melez asıllı müslümanlar İngiliz yöne
timine karşı bir yandan müslüman toplu
mun temsilciliğini yapar ve aracı rolü oy
narken bir yandan da Singapur'u Ortado
ğu menşeli yenilikçi dini düşüncelerin böl
geye yayıldığı bir eğitim ve yayıncılık mer
kezi haline getirdiler. Ayrıca Singapur, XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında Hollandalılar'ın En
donezya'da hacca koydukları kısıtlamalar 
sebebiyle hacca gidecekler için bir üs oluş
turdu. Bu arada, özellikle XX. yüzyılın baş
larında yerli Malaylar'da görülen mill1 bi
linçlenmeye paralel olarak onlarla göçmen 
asıllı müslümanlar arasında rekabet baş
ladı ve Malaylar diğerlerine kapalı tuttuk
ları bazı cemiyetler kurdular. 

XIX. yüzyılın sonlarına kadar müslüman 
halkın dini işleri kendi toplum liderleri ta
rafından yürütülmekteydi. Daha sonra sö-


