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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-



mürge hükümeti bazı düzenlemeler yap
tı ve öncelikle evliliklerin tescili için 1880'
de Mohammedan Marriage Ordinance ad
lı bir kanun çıkardı. 1906'da da dini ve hay
ri vakıfların idaresini düzenleyen Moham
medan Endowments Board, 1915'te müs
lüman toplumla ilgili işlerde hükümete tav
siyelerde bulunmak ve onların sorunlarıy
la ilgilenmek üzere Mohammedan Advi
sory Board adlı kurullar oluşturuldu. Ba
ğımsızlıktan sonra 1966'da Singapur Par
lamentosu tarafından Administration of 
Muslim Law Act adlı bir kanunla müslü
manların dini hukukla ilgili işleri yeniden 
düzenlendi. 1968 yılında müslümanların 
din işlerinin yürütülmesinden sorumlu ve 
devlet başkanına onlarla ilgili hususlarda 
danışmanlık yapmakla görevli lslamic Re
ligious Council of Singapare (Majlis Ugama 
Islam Singapura [MUIS]) adlı bir konsey oluş
turuldu. Singapur'un en yüksek islami oto
ritesi olan bu konsey, devlet başkanınca 
tayin edilen farklı etnik gruplara mensup 
üyelerden meydana gelmekte ve dini, sos
yal, kültürel faaliyetlerin yürütülmesiyle 
sorumlu çeşitli alt komisyon ve birimlere 
sahip bulunmaktadır. Boşanmalarla ilgili 
davalara bakan dini mahkemelerin ver
diği kararların temyizi de yine bu konse
yin temyiz kurulunda sonuçlandırılmak
tadır. 

Hükümet, 1970'1i yılların sonundan iti
baren bütün çalışan müslümanların ken
di dini, eğitim ve sosyal faaliyetlerinde kul
lanılmak üzere maaşlarından gönüllülük 
esasına dayalı olarak ve onların yazılı izniy
le aylık aidat kesintisi uygulaması getir
di. Majlis Ugama Islam Singapura'ya bağlı 
Muslim Building Fund tarafından yapılan 
bu kesintilerle altı yeni cami inşa edildi. Ay
rıca hükümet diğer etnik gruplara göre 
düşük kalan müslüman Malaylar'ın sosyal, 
ekonomik ve eğitim durumlarını düzelt
mek için önce 1980'de çocukların eğitimi
ne yönelik Council on Education for Mus
lim Children 1 Majlis Pendidikan Anak-Anak 
Islam adıyla bir organ kurdu. Bu organ öğ
rencilerin eğitimleriyle ilgilenmekte, onla
ra burs ve krediler vermektedir. Hükümet 
müslüman toplumun sosyal kalkınması ve 
insan kaynaklarını geliştirmesi için 1991 '
de kurulan Association of Muslim Profes
sionals adlı cemiyete de destek oldu ve bu 
cemiyete bağlı Centre for Research on ls
lamic and Malay Affairs adında bir araş
tırma merkezi oluşturdu. Ancak uygula
nan bütün programlara rağmen toplumun 
konumunda fazla bir ilerleme kaydedile
medi. Malaylar hala ortalama gelirin altın
da bir gelir düzeyine sahiptir. 2005 yılı is-

tatistiklerine göre aylık hane başına dü
şen milli gelir ÇiniHer'de 4570, Hintliler'
de 4120 dolar iken Malaylar'da 3050 do
lardır. 

Singapur'daki müslümanların dini eği
timi sömürge döneminde tamamen ken
dilerine bırakılmıştı. Çocuklar önce ailede 
ve "pondok" adı verilen geleneksel Malay 
eğitim kurumunda yahut bir hocanın evin
de veya evinin yanında açmış olduğu ders
likte Kur'an okumayı ve ilk dini bilgileri öğ
renirlerdi. Daha ileri seviyede ise medre
se denilen modern dini okullara gidilirdi. 
XX. yüzyılın başlarında Ortadoğu'dan bir
çok din hocasının gelmesi sebebiyle ada
da çeşitli medreseler açıldı. Singapur'a yer
leşen göçmen Arap aileleri kendi aile adla
rıyla Madrasah Alsagoff AI-Arabiah ( ı 9 ı 2). 
Madrasah Aljuneid Al-lslamiah (ı 927) ve 
Madrasah Almaarif Al-lslamiah (ı 936) gi
bi yeni medreseler kurdular. Bu okullarda 
temel dini derslerin yanı sıra genel kültür 
dersleri de okutuluyordu. Sömürge döne
mi boyunca devam eden medrese eğiti
minin önemi, bağımsızlık döneminde zo
runlu ilköğretime geçilmesi ve devlet okul
larından mezun olanların daha iyi iş bula
bilmeleri sebebiyle giderek azaldı. Müslü
man toplumun temsilcileriyle hükümet ara
sında yapılan görüşmeler neticesinde hü
kümet, kökleri bağımsızlık öncesine kadar 
uzanan altı örgün medresede yapılan eği
timi 1980'1i yılların sonunda ilköğretim bi-
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tirme sınavına hazırlama eğitimi verme
leri şartıyla tanımak zorunda kaldı. 1962-
1966'da ülkedeki yirmi altı medresede 4173 
öğrenci bulunurken 1991-1996 arasında bu 
altı dini okulda 2057 öğrenci okumaktay
dı. Singapur'da hayat standardının yüksel
mesine paralel olarak müslümanların yay
gın dini eğitim ve öğretiminde de iyileş
meler oldu. Din öğretmenleri ve hocalar 
Persatuan Ulama dan Guru Guru Agama 
Islam Singapura adı altında bir cemiyet 
kurarak teşkilatlandılar. 1997 yılında müs
lüman akademisyenlerin öncülüğünde bi
limsel faaliyetler ve yayıncılık yapmak üze
re Centre for Contemporary lslamic Stu
dies adlı bağımsız bir araştırma merkezi 
açıldı. Muslim Missionary Society of Sin
gapare (Jamiyah), Muhammediyah, Darul 
Arqam, Singapare Dakwah Mavement 
(PERDAUS) vb . dini cemiyetler de eğitim 
öğretim faaliyetlerine katkıda bulunmak
tadır. Müslümanlarla ilgili önemli sorunlar 
arasında toplumun eğitim ve sosyoeko
nomik seviyelerinin yükseltilmesi, laikleş
m e, küreselleşme ve devlet okullarında 
okuyan kız öğrencilerin baş örtüsüyle ders
Iere girebilmesi gibi konular yer almakta
dır. 

Singapur'daki camiler mimari açıdan es
ki ve yeni olmak üzere iki türlüdür. Eski 
camiler (en eskisi ı 826'da yapılıp ı928'de 

yenilenen Su ltan JHüseyinJ Camii) genel
likle Hint ve Arap tarzında kubbeli ve mi
nareli iken yenileri kademeli çatı sistemi
ne sahip kırmızı kiremitli , modern ve ma
halli özellikler yansıtan binalar şeklindedir. 

Yeni camiler, ibadethane olmalarının yanı 
sıra medrese, kütüphane, konferans salo
nu ve çalışma ofisleri gibi toplumun diğer 
sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerine de 
hizmet veren birimleriyle birer kültür mer
kezi niteliğindedir. Camiler, Majlis Ugama 
Islam Singapura'nın tayin ettiği din görev
lilerinden oluşan kurullar tarafından idare 
edilir. Bugün ülkede kayıtlı altmış dokuz 
cami vardır ve bunların otuz beşi medre
selidir. 
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li İSMAİL H AKKI GöKSOY 

ı 
SINİYYE 

1 

( :ı:·_..ıı ) 
Selman-ı Farisi'yi 

(ö. 36/656 [?]) 
yücelterek onun hakikatiere 

giriş kapısı olduğunu iddia eden 
fırkalara verilen isim 

L 
(bk. GALİYYE; SELMAN-ı FARİSİ). 

_j 

ı 1 
SİNKİANG 

Çin Halk Cumhuriyeti' nin 
kuzeybatı kesiminde bulunan 

Doğu Türkistan'daki 
Uygur Özerk Bölgesi'nin resmi adı 

L 
(bk. TÜRKİSTAN). 

_j 

ı 1 
SİNOD 

Hıristiyanlık'ta 

dini veya idari problemleri 
çözmek için din adamlarının 

oluşturduğu genel ya da yerel kurul 

L 
(bk. KONSİL). 

_j 
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L 

SİNOP 

Karadeniz bölgesinde şehir 
ve bu şehrin merkezi olduğu il. 

_j 

Anadolu'nun kuzey yönünde uç noktası 
olan İnceburun'a doğu yönünden bağla
nan Boztepe Burnu berzahında bir kale
şehir olarak kurulmuş ve bir liman şehri ko
numunda tarih boyunca doğu yönünde ge
lişmiştir. Berzahın kuzeydoğusundaki dış 

liman fırtınalara açık olduğu ve denizcilik 
bakımından kullanışlı sayılmadığı halde An
tikçağ'da daha çok bu !imanın kullanıldığı 
bilinir. Yarımadanın güney yönündeki iç 
liman ise rüzgarlara kapalı konumuyla ve 
sakin deniziyle Karadeniz'in Anadolu kıyı
larının en önemli doğal limanı olup Akli
man ismini almıştır. Sinop'un eski adı Yu
nanca Sinopolli'dir. Müslüman yazarlar şeh
rin adını "Sanub" olarakyazmışlardır. Erken 
Osmanlı kroniklerinde ise bu ad "Sinab" ve
ya "Sinub" şeklinde geçer. Şehrin adının 
kökeni konusunda çeşitli görüşler vardır. 
Yunan efsanelerinde şehrin kurulması meş
hur Argonautlar'dan Tesalyalı Autolykos'a 
atfedilir ve adının da bir Amazan kraliçesi
nin isminden geldiği söylenir. Şehrin adı
nı Asur tanrılarından Sin'den, Hititçe Sino
va'dan geldiğini öne sürenler olduğu gibi 
milattan önce ı. yüzyıla ait bir kaynak, Ir
mak Tanrısı Osopas'un Apoila tarafından 
yakalanarak getirildiği yere (Sinop) adını 
veren Sinopi isimli kızından geldiğini yaz
mıştır. 

Sinop yöresinde Kalkolitik (m.ö. S SOO'ler
den itibaren). Tunç çağı ve Demir çağı yer
leşimleri tesbit edilmiştir. Gaşka , Hitit, 
Frig hakimiyeti sonrasında Kimmerter'in Si
nop'u denetimleri altına aldıkları, bu ara
da daha önce başlamış olan Grek koloni
zasyonunıin Kimmerter sayesinde kolay
laştiğı ileri sürülür. Esasen Sinop, milat
tan önce VIII. yüzyılda bir Grek kolonisi ha
line gelmeden çok önceleri Mezopotomya 
ve Kilikya'dan gelen kervan ticareti için 
önemli bir iskele durumundaydı. Strabon 
bu şehri Miletliler'in kurduğunu, uzun sü
re bağımsız kaldıktan sonra Pontus Kral
lığı, ardından Romalılar tarafından ele ge
çidldiğini belirtir. Milattan önce VIII. yüzyı
lın ortalarında Milet'ten gelen meirler bu
raya yerleştiler. Sinop, Mezopotomya ve 
Anadolu'nun iç kesimleriyle Karadeniz çev
resi arasındaki ticarette bir üs olarak kul
lanıldı. Miletliler yakıı:ı çevredeki oımanlar.c 
dan sağladıkları iyi kalitedeki Çam keres
tesini kullanıp dbnanmalarını güçlendirdie 
ler ve karadeniz l<ıyııarında Trapezus (Trab-

zon, m.ö. 757), Kerasus (Giresun) ve Kat
yara ( Ordu'nun batısında Bozukkale) gibi 
şehirleri kurdular. Sinop milattan önce IV. 
yüzyılda bir ara Persler'e, ardından Kapa
dokya Krallığı'na bağlandı. İskender döne
minde Makedonya egemenliği altına girdi. 
Meşhur Diogenes'in doğduğu şehir olarak 
ün kazanan Sinop milattan önce 220'de 
Pontus Kralı II. Mithridates tarafından zap
tedildi ve krallığın başşehirlerinden biri sa
yıldı. Sinop Kalesi'nin ilk defa bu dönem
de inşa edildiği anlaşılmaktadır. Milattan 
önce 69 yılında Lucullus tarafından alınan 
şehir Colonia Julia Felix Sinope diye adlan
dırıldı ve Roma egemenliği döneminde yak
laşık 350 yıl boyunca serbest ve özerk şe
hir statüsünü sürdürdü. 

Coğrafyacı Strabon'a göre balıkçılıkta 
önde olan Sinop'un etrafı bostantarla be
zenmişti. İyi tahkim edilmiş olan ve kara
dan surlarla, deniz kıyısında dik yamaçlar
la korunan Sinop'un Kırım kıyıları ile ticari 
ilişkileri sıkı idi. Şehrin civarının toprakları 
verimli olup zeytin ağaçları vardı. Fakat o 
döneme gelindiğinde kervan yolları Ami
sos'ta (Samsun) sona eriyordu; ticari faali
yet de Ege kıyılarına intikal etmişti. Bun
lara rağmen Sinop deniz ticareti bakımın
dan Bizans döneminde de önemini koru
du. 

İmparator Trajan zamanında (m.s. 98-
1 ı 7) başladığı anlaşılan Sinop'un hıristi
yantaşması şehrin ilk piskoposu olan Sa
int Phokas'a atfedilir. Aziz Phokas etra
fında oluşan kült bütün Karadeniz çevre
sinde yayıldı. Bizans döneminde Arıneni
ak "thema"sına bağlı olan Sinop dini ba
kımdan Amasya metropolitliğine dahildL 

Sinop Kalesi'nin kalıntıları 


