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TREBÝNYE

su 1.300.000 (2007), baþþehri Port of Spa-
in (50.000), ikinci önemli þehri San Fernan-
do’dur (61.000).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Ülkeyi teþkil eden iki adanýn büyüðü Tri-
nidad 4828 km² yüzölçümüne sahiptir.
Ada, kuzey-güney doðrultusunda 80, do-
ðu-batý doðrultusunda 60 km. kadar uzun-
luktadýr. Trinidad’ýn 32 km. kuzeydoðusun-
da güneybatýya doðru uzanan Tobago 301
km²’dir. Yüzey þekillerinin silik olduðu her
iki ada aslýnda Venezuela kýyý daðlarýnýn
doðudaki uzantýlarýndan ibarettir. Trinidad
adasýnda Kuzey daðlarý, Merkez daðlarý ve
Güney daðlarý adýyla üç dað sýrasý yer alýr.
Kuzey daðlarý üzerindeki Cerro del Aripo
940 m. ile adanýn ve ülkenin en yüksek
noktasýdýr. Bu dað sýralarý kuzeyde Caro-
ni, güneyde Naparima ovasý gibi alçak alan-
larla ayrýlmýþtýr. Güney daðlarý kabaca do-
ðu-batý doðrultulu faylarla parçalanmýþtýr.
Bunlardan Los Bajos fayý çevresinde çamur
volkanlarý bulunmaktadýr. Tobago adasýnýn
en yüksek yeri 572 metredir.

Ülke kuzeydoðu yönlü alize rüzgârlarý-
nýn etkisi altýndadýr. Tropikal savan iklimi-
nin hâkim olduðu adalarda yaðýþ miktar-
larý yer yer 3000 milimetreyi bulur. Tri-
nidad’ýn güneyindeki alçak alanlarda ise
1500 milimetreye kadar düþer. Trinidad’-
da kurak mevsim ocak-nisan, yaðýþlý mev-
sim mayýs-aralýk arasýndadýr. Eylül ya da
ekim ayý genellikle duraðan bir dönemdir.
Yýllýk ortalama sýcaklýk 25°C dolayýndadýr.
Kurak mevsimde gece sýcaklýk 20°C’ye ka-
dar iner. Sýcaklýklar nemli mevsimde gün
içinde 30°C’yi geçer ve nem oraný da %
90’ý bulur. Tobago tropikal fýrtýna kuþaðý-
nýn güneyinde yer almakla beraber zaman
zaman bu fýrtýnalardan etkilenir (1963 Flo-
ra kasýrgasý gibi).

Trinidad’ýn baþlýca akarsularý Ortoire,
Caroni ve Guayamare, Tobago’nun Cour-
land’dýr. Ülke topraklarýnýn flora ve fauna-
sý Karaib denizinin öteki adalarýndan çok
Güney Amerika anakarasýna benzerlik gös-
terir. Yüksek kesimleri kaplayan tropikal
yaðmur ormanlarý büyük ölçüde tahrip
edilmiþtir. Alçak ve nisbeten kurak olan ke-
simlerde savanlar, akarsu boylarýnda yo-
ðun orman topluluklarý ve kýyýlarda çoðun-
lukla mangrovlar yer alýr. Florasýna 2280
kadar çiçekli bitki kayýtlýdýr, bunlarýn 215’i
bu adalara özgüdür. Faunasýnda da 100’-
den fazla memeli hayvana, yetmiþ kadar
sürüngene ve 400’den fazla kuþ türüne
rastlanmaktadýr. Trinidad ve Tobago’nun
korunan doðal alanlarý yüzölçümünün yak-

laþýk % 5’ini meydana getirir. Çok sayýda
bitki ve hayvan türüne yaþam alaný olan
Nariva (6234 hektar) ve Caroni (5611 hek-
tar) bataklýklarý ülkenin önemli sulak alan-
larýnýn baþýndadýr. Trinidad mangrovlarýnýn
% 60’ýný içine alan Caroni bataklýðýndaki en
yaygýn bitkiler “rziphora” ve “avicennia” tür-
leridir. Mangrov ormanlarý Tobago’nun da-
ha çok güneybatýsýnda (özellikle Bon Accord
lagünü, Buccoo körfezi) yoðunlaþýr.

2002 yýlý verilerine göre 1.262.366 olan
nüfus 2007 yýlýnda 1.3 milyonu aþmýþtýr;
kilometrekareye 253 kiþi düþmektedir. Nü-
fusun % 75’i þehirlerde, % 25’i kýrsal alan-
larda yaþamaktadýr. Geliþmekte olan bir-
çok ülke gibi burada da þehirlerde yaþa-
yanlarýn çokluðu kýrsal kesimdeki ekono-
mik koþullarýn uygun olmamasýyla ilgilidir.
Halk yerli dili konuþmakla beraber ülkenin
resmî dili Ýngilizce’dir. Fransýzca, Ýspanyol-
ca ve Çince diðer yaygýn dillerdir. Ülkede
hýristiyanlarýn oraný % 53 (Katolikler % 34,
Protestanlar % 19), müslümanlarýn oraný
% 10 civarýndadýr. Nüfusun % 37’si çeþitli
inançlara sahiptir.

Belli baþlý ticaret ürünleri çeltik, kakao,
kahve, þeker kamýþý ve þekerdir; narenci-
ye ve kurutulmuþ hindistan cevizi diðer ta-
rýmsal gelir kalemlerini oluþturur. XVIII.
yüzyýlýn ilk çeyreðinden beri ülkede kakao
plantasyonlarý kurulmuþtur. Kaynaklarda
dünyanýn en iyi kakaosunun burada yetiþ-
tiði belirtilmektedir. Bunlarýn yanýnda ham
petrol ve petrol ürünleri, doðal gaz, kimya-
sallar ve demir çelik ürünleri, azotlu güb-
reler baþlýca tarým dýþý ihraç mallarýdýr. Ma-
kineler, ulaþým araçlarý, çeþitli mâmuller,
gýda maddeleri ve canlý hayvan baþlýca it-
halât konusu mallarý teþkil etmektedir. Tri-
nidad ve Tobago, Karaib topluluðu ve ser-
best pazarý (CARICOM) üyesidir. Trinidad
adasýnýn güneybatý kesiminde yer alan
Pitch Lake (Asphalt Lake) dünyanýn en önem-
li doðal asfalt kaynaklarýndan biridir. Tu-
rizm açýsýndan birçok güzelliði barýndýran
(Port of Spain þehrinin güneyindeki Caro-
ni bataklýðýnda görülen kuþ çeþitliliði, To-
bago adasýnýn güneybatýsýndaki geniþ kum-
sallar vb.) Trinidad ve Tobago’da turizm
gelirleri yýldan yýla büyük deðiþim göster-
mektedir. Bu deðiþimde doðal âfetler et-
kili olduðu gibi zaman zaman turist gemi-
lerinin rotalarýnda yapýlan deðiþiklikler de
önemli rol oynamaktadýr.
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3,5 km. batýya). Trebinye 1948’de 5120 ki-
þilik nüfusa sahipken 1961’de 4073’e düþtü,
1981’de 17.270’e ve 1991’de 21.870’e yük-
seldi. Çoðunluðu Sýrp olan nüfusun 4228’i
müslümandý (% 19). Bosna savaþý esna-
sýnda (1992-1995) Sýrp milliyetçi güçleri
Trebinye’de kontrolü ele geçirdi. Þehrin
müslüman nüfusu ve çevredeki köylüler
sürüldü, camileri havaya uçuruldu, arazi-
leri parklara veya arsalara çevrildi. 2004-
2005’te Trebinye’nin eski müslüman nü-
fusunun çoðu evlerine geri döndü. Dýþa-
rýdan aldýklarý destekle daha önce yapýl-
dýðý gibi Üçüncü Ahmed Camii’ni yeniden
inþa etmeyi baþardýlar.
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TRÝNÝDAD ve TOBAGO

Güney Amerika’nýn kuzeyinde
adalardan oluþan ülke.
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II. TARÝH
III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET˜ ™

Karaib denizinin (Antil denizi) güneydo-
ðu ucunda iki büyük ve birkaç küçük ada-
dan meydana gelir. 1962 yýlýnda baðýmsýz-
lýðýna kavuþan ülkenin resmî adý Trinidad
ve Tobago Cumhuriyeti (Republic of Trinidad
and Tobago), yüzölçümü 5130 km², nüfu-



313

dan þeker kamýþý tarýmýnda çalýþtýrýlmak
üzere getirilen köleler arasýnda bulunan
müslümanlarla Trinidad’da Ýslâm’ýn varlý-
ðý duyulmaya baþlandý. Bu müslümanla-
rýn çoðu Senegal’de yaþayan Mandingo ka-
bilesine mensuptu ve Arapça konuþmak-
taydý. Ýlk getirilen köleler daha çok Port of
Spain þehrinde ikamet etti. 1802 yýlýnda
adalara sevkedilen kölelerin sayýsý 20.000’e
ulaþtý. Bölgede yer alan müslüman köle-
leri özgürlüklerine kavuþturmak amacýy-
la çeþitli kuruluþlar oluþturuldu (Free Man-
dingo Society). 1840’lý yýllarda Hindistan’-
dan getirilen ve þeker kamýþý tarlalarýnda
çalýþtýrýlan anlaþmalý iþçiler arasýndaki müs-
lümanlar adalara gelen ikinci müslüman
grubu meydana getirmektedir. 1881’de
bölgede bulunan Hintli iþçi sayýsý 50.000’e
çýktý. Hindistanlý iþçilerin adalara getirilme-
si XX. yüzyýl baþlarýna kadar sürdü. Bun-
larýn arasýndaki müslümanlar çoðunlukla
Sünnî Hanefî idi; aralarýnda az sayýda Þiî
de vardý. Ýþçilerin genellikle çalýþma süre-
lerinin dolmasýnýn ardýndan ülkelerine dön-
meyip adalara yerleþmeleri sebebiyle 1914-
1921 arasýnda bölgedeki topluluklara Ýs-
lâm’ý öðretmek üzere Hindistan’dan din
adamlarý geldi. 1924 yýlýna kadar Hindis-
tan’dan getirilen çok miktarda Hint kö-
kenli iþçinin yaklaþýk altýda biri müslüman-
dý. Hýristiyanlýðý kabul etmeleri için çeþitli
baskýlara mâruz kalan müslümanlar, bu
baskýlardan ancak ülkenin Ýngiliz sömür-
gesinden ayrýlýp baðýmsýz olduðu 1962 yý-
lýnda kurtulabildi. Hint kökenli müslüman-
lar daha çok Trinidad, Afrika kökenliler ise
Tobago adasýnda yerleþmiþti. Ülkede ay-
rýca Çin’den gelen küçük bir grup müslü-
man yaþamaktadýr.

XIX. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren müs-
lüman toplumun ihtiyaçlarýnýn giderilmesi
ve haklarýnýn savunulmasý amacýyla pek çok
teþkilât kuruldu. Ýlk teþkilâtlanma 1883’-
te ülkeye anlaþmalý iþçi olarak gelen Sey-
yid Abdülazîz adlý bir Afganlý ile baþladý.
Seyyid Abdülazîz, sözleþme süresinin dol-
duðu 1893’ten sonra kurduðu Doðu Hindis-
tan Cemiyeti’nin (The East Indian Associ-
ation) baþkanlýðýný yaptý. Birçok caminin
inþasýna öncü olan Seyyid Abdülazîz 1907’-
de Trinidad’a kadý tayin edildi. 1927’de Tak-
viyetü’l-Ýslâm Cemiyeti’ni (Tackveyatul-Is-
lami Association [TIA]) teþkil etti. Ardýn-
dan gelen Ýslâmî kuruluþlarýn en önemlisi
1930’larda oluþturulan ve müslümanla-
rýn % 80’ini temsil eden, yönetim tarafýn-
dan müslümanlarýn resmî temsilcisi ka-
bul edilen Ehl-i sünnet ve’l-cemaat Cemi-
yeti’dir (Anjuman Sunnatul Jamaat Asso-
ciation [ASJA]). Trinidad Muslim League

(TML), Trinidad Islamic Association (TIA)
ve on dört küçük cemaati bir araya geti-
ren The United Islamic Organization diðer
önemli Ýslâmî kuruluþlardýr. Bunlarýn ya-
nýnda Güney Amerika ve Karaibler Ýslâm
Tebliðcileri ile Ýslâmî Vakýf ve Teblið Cema-
ati gibi bölgenin genelinde teþkilâtlanmýþ
cemiyetler de ülkede faaliyet göstermek-
tedir. Ýslâmî gruplar arasýnda siyasî açýdan
en tanýnmýþ olaný ise 1980’lerin ortalarýn-
da Yâsîn Ebû Bekir’in kurduðu Jamaat al-
Muslim’dir (JAM). Örgüt sonradan Ýslâmi-
yet’i seçmiþ, çoðunluðu Afro-Trinidad kö-
kenli müslümanlarý temsil eder. Yâsîn Ebû
Bekir liderliðindeki silâhlý kiþiler 27 Tem-
muz 1990’da parlamentoyu basarak baþ-
bakaný ve bazý devlet yöneticilerini rehin
aldýlar ve bir darbe giriþiminde bulundu-
lar. Ancak bu teþebbüs hükümet kuvvet-
leri tarafýndan bastýrýldý. Bu örgüt daha
sonraki yýllarda da bazý olaylara karýþtý.
Nijerya Fülâni Devleti’nin kurucusu dinî li-
der Osman b. Fûdî (Osman dan Fodio) gele-
neðinin Afro-Trinidad kökenli müslüman-
lar üzerinde büyük etkisi vardýr. Bu sebep-
le ülkede Þeyh Osman b. Fûdî Cemaati (Ja-
ma’at of Shaykh Uthman b. Fudi) adlý bir grup
bulunmaktadýr.

Trinidadlý müslümanlar XIX. yüzyýlýn or-
talarýnda Port of Spain’de bir mektep kur-
dular. Batýlý misyonerler, 1870 civarýnda
ülkede ilk mescidlerin görüldüðünü kay-
deder. 1930’lu yýllarýn baþlarýnda dinî eði-
timin verildiði ilk mektepler açýldý. Ancak
bunlar planlý bir müfredata ve iyi hocala-
ra sahip olmayan gayri resmî okullardý.
Düzenli okullarýn ilki 1930’larýn sonlarýna
doðru Hint kökenli müslümanlar tarafýn-
dan Chaguanas’ta hizmete sokuldu. Müs-
lümanlarýn daha etkin biçimde teþkilât-
lanmasýyla birlikte okul ve cami sayýsý art-
maya baþladý. Günümüzde ülkede 100 ci-
varýnda cami bulunmaktadýr. Bunlarýn %
70’i Anjuman Sunnatul Jamaat Associati-
on, diðerleri Trinidad Muslim League ve
Trinidad Islamic Association’a baðlýdýr. Tri-
nidad’da Ahmediyye tarikatý önemli nü-
fuza sahiptir. Ülkede müslümanlarýn ban-
ka ve þirketleri de vardýr. Trinidad ve To-
bago Devleti müslümanlarýn bazý kutsal
günlerini ve bayramlarýný tanýmaktadýr.
Müslümanlarýn çýkardýðý baþlýca süreli ya-
yýnlar arasýnda The Torch of Islam (The
Islamic Herald), Anjuman Sunnat-ul-Ja-
maat Association’un resmî yayýn organý
Muslim News, Cemâat-i Müslimîn’in ya-
yýn organý Al-Nur, Müslüman Gençler Ce-
miyeti’nin çýkardýðý Al-Naadiyah ve Ýs-
lâm Vakfý’nýn (Islamic Trust) yayýn organý
Muslim Standart sayýlabilir.
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ÿMeral Avcý

II. TARÝH

Avrupalýlar, Trinidad ve Tobago’dan ilk
defa 1498 yýlýnda Kristof Kolomb’un üçün-
cü keþif gezisinde Ýspanyol gemicilerinin
ada sahillerine çýkmasýyla haberdar oldu-
lar. Bu sýrada adalarda Aravak dili konu-
þan çeþitli gruplarla Karaib yerlileri yaþý-
yordu. Trinidad, Ýngilizler tarafýndan iþgal
edildiði 1797 yýlýna kadar Ýspanyol sömür-
gesi halinde kaldý. 1802’den itibaren res-
men Ýngiliz sömürgesi yapýldý. Tobago ada-
sý, iki yüzyýl boyunca birçok defa el deðiþ-
tirerek çeþitli Avrupalý devletlerin, nihayet
1814’te Ýngiliz sömürgeci yönetiminin hâ-
kimiyetine girdi. 1889’da Ýngiliz hükümeti
her iki adayý tek yönetim altýnda topladý.
Trinidad ve Tobago, 1958-1962 yýllarý ara-
sýnda Ýngiltere’nin bölgede baðýmsýz bir fe-
derasyon þeklinde kurduðu The West In-
dies’in bir parçasý oldu. 31 Aðustos 1962’-
de bu federasyondan ayrýlan Trinidad ve
Tobago, Ýngiliz Milletler Topluluðu’na bað-
lý müstakil bir statü kazandý. 1976’da ülke
yeni bir anayasa ile cumhuriyet rejimine
geçti. 1980’de Tobago adasý özerklik için
bazý haklar aldý. 1996’da parlamento ada-
ya daha geniþ bir özerklik tanýyýnca Toba-
go Meclisi adanýn özerk yönetiminden so-
rumlu tek kurum haline geldi.

III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Ýslâm dininin ülkeye giriþi XVIII. yüzyýlýn
ikinci yarýsýna kadar uzanýr. Atlantik köle
ticareti esnasýnda 1777’de Batý Afrika’-
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