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Surinam Güney Amerika'da en fazla göç 
veren ülkelerden biridir ve göç edilen ülke
lerin ilk sırasında tarihi, kültürel ve eko
nomik sebeplerden dolayı Hollanda bulu
nur. Azlığına rağmen nüfus çok çeşitli et
nik ve dini topluluklardan meydana gel
mektedir. Başlıca etnik gruplar Hintliler 
(% 27), Kreoller (% ı8), Cavalılar (% ı5), 

Marunlar (% ı 5), Melezler (% ı3), yerli Kı
zılderililer '(% 4), Çinliler (% 2) ve beyazlardır 
(% ı). Siyah derili Kreoller ile kıyıdaki plan
tasyaniardan kaçarak ormaniara sığınan 
Marunlar eski Afrikalı kölelerin torunları
dır. Marunlar'la Kızılderililer iç kesimdeki 
yağmur ormanlarında daha çok avetlık ve 
toplayıcılık yaparak geçinirler. Hintliler'le 
Cavalılar tarım ve diğer sektörlerde çalı
şır, Çiniiter ticaretle uğraşırlar; beyazlar ise 
zengin sınıfı oluşturmaktadır. Nüfusun di
ni yapısı Hindu (% 27,4), Protestan(% 25,2), 
Katalik (% 22,8), müslüman(% ı9,6) ve 
animistlerden (% 5) oluşur. Afrika kökenii
lerin çoğunluğu hıristiyandır. İslam dini En
donezya ve Hindistan'dan gelen göçmen
ler arasında yaygındır. Surinam, Amerika 
kıtasının müslüman nüfus oranı en yük
sek ülkesidir ve bundan dolayı 1997'den 
beri İslam Konferansı Teşkilatı'na üyedir. 
Felemenkçe, İngilizce ve yerel dilleri konu
şan nüfusun çoğunluğu (% 77) kıyı kesi
minde ve şehirlerde toplanmıştır. Zengin 
doğal kaynaklara rağmen gelir dağılımı
nın dengesizliği yüzünden halkın yarıdan 
fazlası fakirdir. 

Yüzölçümünün sadece % 1 'i tarıma el
verişlidir. Ekilen sahaların tamamına ya
kını kıyı ovalarında ve akarsu kenarların
dadır. Başlıca tarım ürünleri pirinç, muz, 
şeker kamışı ve tropikal meyvelerdir. Sığır 
yetiştiriciliği, kümes hayvancılığı, balıkçılık 
ve özellikle karides avcılığı ekonomik ba
kımdan kıymet taşır. Orman ürünleri ve 

hidroelektrik enerji başlıca doğal kaynak
lar arasındadır. En önemli yer altı zengin
likleri büyük rezervli boksitle son yıllarda 
denizin sığ ve geniş şelf sahasında (kıta 
sahanlığı) keşfedilen petroldür; altın, ba
kır, platin, demir, kaolin ve nikel diğer zen
ginliklerdir. Ülke gelirinin büyük kısmı, ku
zeydoğudaki Paranam bölgesinde işlene
rek alüminyuma dönüştürüten veya ham 
madde olarak ihraç edilen baksitten sağla
nır. Ulaşım kıyı bölgesinde gelişmiştir. Baş
şehir Paramaribo en önemli liman şehri
dir. Başlıca ihraç ürünleri alüminyum, ham 
petrol, kereste, karides, balık, pirinç ve 
muzdur. Surinam ve Guyana arasında de
niz sınırı anlaşmazlığı vardır ve bölgede 
zengin petrol yataklarının bulunması so
runun çözümünü güçleştirmektedir. 
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!il HALiL KURT 

Il. TARİH 

Surinam'ın bilinen ilk sakinleri Kızılde

rililer'dir. Surinam sahilleri 1499'da İspan
yol denizeisi Alansa de Ojeda tarafından 
keşfedildi; ancak İspanyollar'ın burayı ele 
geçirmesi yaklaşık bir asır sonra gerçek
leşti ( ıs93) ve hakimiyetleri fazla uzun 
sürmedi. 1616'dan itibaren bölgede Hol
landa, 1651 'den sonra da İngiltere yerle
şim merkezleri kurmaya başladı. Bu iki 
devlet arasında bölgeyi ele geçirmek ve 
sömürgeleştirmek için çıkan savaş sonun
da İngiltere, Breda Antiaşması'yla ( ı667) 
New Amsterdam'a (New York) karşılık Su
rinam'daki haklarını Hollanda'ya bıraktı. 
1680'lerde kurulan şeker kamışı ve kahve 
plantasyanlarında çalıştınlmak üzere Afri
ka'dan XIX. yüzyıla kadar sayısı 250.000'i 
bulan köleler, 1863'te kölelik kaldırılınca 
aynı iş için bu defa Hindistan ve Cava'dan 
çalışmak zorunda bırakılmış yerli işçiler 
getirildi; bu işçiler zamanla çalıştıkları top
raklara yerleştiler. 1922'de Surinam'ın sta
tüsü değiştiriterek bir sömürge iken Hol
landa Krallığı'na doğrudan bağlı bir deniz 
aşırı eyalet haline getirildi. 1954'te Hollan
da Guyanası denilen bu eyalete iç işlerin
de bağımsızlık, 25 Ekim 1975'te tam ba-
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ğımsızlık tanındı ve parlamenter bir cum
huriyet kuruldu . Şubat 1980'de askeri bir 
darbeyle hükümet devrildi, anayasa askı
ya alındı. 1982 yılında askeri otoriteler ön
de gelen on beş muhalefet liderini tutuk
latıp öldürtünce Hollanda ve Amerika Bir
leşik Devletleri, sivil bir hükümet kurulun
eaya kadar yapmakta oldukları yardımı 
kestiklerini ilan ettiler. Kasım 1987'de ya
pılan seçimlerle askeri yönetime son ve
rildi ve aynı günlerde hazırlanan yeni bir 
anayasa referandumla kabul edildi. 1990 
yılı sonlarında ordu yeni bir darbeyle yö
netime el koyduysa da dış baskılar yüzün
den Mayıs 1991 'de genel seçimlere git
mek zorunda kaldı. Hiçbir parti gerekli ço
ğunluğu sağlayamadığından bir koalisyon 
hükümeti kuruldu ve Birleşik Halk Meclisi, 
Ronald Venetiaan'ı başkanlığa seçti. Ardın
dan yapılan seçimlerle de ülke hep koalis
yon hükümetleri tarafından yönetildL 1996 
seçiminde muhalif liderlerden Jules Wü
denbosch başkanlığa seçildiyse de 2000 
seçimlerinde Ronald Venetiaan tekrar baş
kanlık koltuğuna oturdu ve 2005 seçim
lerinde de seçilmeyi başardı. 

III . ÜLKEDE İSLAMiYET 

Surinam'da kölelik diğer Hollanda kolo
nilerinde olduğu gibi ancak 1863 yılında 
kaldırıldı ve bu tarihe kadar müslüman 
köleler birçok defa ayaklandı. Bu ayaklan
maların en başarılı olanları Senegal do
ğumlu Arabi ve Zemzem isimli kölelerin 
önderliğinde gerçekleşenlerdir. Zemzem 
1761 'de Hollandalılar'ı kendileriyle barış 
imzalamaya mecbur bıraktı. Bu başarısıy
la ele geçirdiği bölge hala onun soyundan 
gelen kişiler tarafından yönetilmektedir. 
Köleliğin kaldırılmasından sonra Hollanda
lılar şeker kamışı plantasyanlarında zorun
lu işçi çalıştırmaya başladılar. Bunun için 
Surinam'a 1873'ten 1916'ya kadar çoğu En
donezya'dan olmak üzere diğer sömür
gelerinden yaklaşık 34.000 işçi getirdiler. 
Bunların 6000'i müslümandı ve kendile
rine çok sert davranılıyordu. Kötü hayat 
şartları zorunlu çalışmanın kaldırıldığı 1922 
yılından sonra artarak devam etti. Bu müs
lümanlar, 1927'den itibaren Hollanda te
baası ve 1954'ten beri özgür bir ülkenin va
tandaşı olarak rahata kavuştular. Bugün 
söz konusu müslümanların torunları her 
iş dalında temsil edilmekte ve tarım eko
nomisinde toprak sahibi ve hayvan yetiş
tiricisi, ticaret, endüstri ve taşımacılık sek
törlerinde iş veren, ayrıca ülkenin idari ve 
siyasi yönetiminde yetkili kişi sıfatıyla en 
iyi pozisyonlarda görülebilmektedir. Eski 
köle ve işçilerden oluşan müslüman top
lumunun bu derece hızla yükselmesini ül-
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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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Ortadoğu'da bir Akdeniz ülkesi. 

I. FiZİKİ ve BEŞERi COGRAFYA 

II. TARİH 
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III. KÜLTÜR ve MEDENiYET 
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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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