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Ön söz 
 

Suriye Devrim öncesi son on yılda halkın dini görünümlere ikbal, ve 

onunla ilgili resmi yumuşaklık durumu vardı, bu dindar görünümler siyasi, 

ekonomi ve sosyal alanlarda değişiklikleri yansıtmaktadır. 

 Suriye'deki son on yılda dini durumu, beş temel nokta üzerinden okumak 

mümkündür:  

Bir: Şam ülkelerindeki geniş ve sabit Sufi geleneği, Şeyh ve müritler yada 

öğrenciler arasındaki ilişkinin niteliği, oda dindar Sufi tarzının halk 

arasında yoğun şekilde olduğu içindir. böylece genel durumda, iktidardaki 

yönetim ve ilgili kamu işlerine yönelik tavır şeyhlerin tavrına bağlıdır.  

iki: Suriye halkı, Seksenli yıllardan beri baskıcı rejim tarafından yenilgisi,  

ve Kültürel ya da siyasi veya ideolojik ya da dini ya da herhangi bir ad 

altında herhangi bir halk hareketi yapmak için toplumun yetersizliğidir... 

ve daha sonra Lübnan ve Irak'taki mezhepsel iç savaşlarından toplumun 

korkusu.  

Üç : Eklenti Şeklinde bir dini özgürlük sağlanması, siyasi işlerle ilgilenen 

dini elitin yolunu açmıştır, Suriye vatandaşının endişeleri ve hayatın 

problemleri ve milletin sorunları göz önüne alınıp, Bölgesel ve uluslararası 

çatışmaların ortasında ilerleme ve reform yollarını aramak, Kapalı 

koridorlarında rejimin Şiddete başvurmadan reform etme yollarını 

tartışmak.  

Dört : 11 Eylül 2001 ardından, uluslararası "Terörle mücadele" 

kampanyanın bölgesel ve yerel etkisi oluşmuştur. bu olay Arap bölgesini, 

"ılımlı" ve Sufi İslam'ın rolünü güçlendirip, "radikal" İslamcılara karşı 

mücadeleye teşvik etmek içindir, buda “Rand Corporation” şirketi gibi 

stratejik karar verme merkezleri tarafından tavsiye edilendir.  

Beş:Suriye rejimi, islami düşüncesi olan (İran, Hizbullah ve Hamas) gibi 

çeşitli parti ve heyetten oluşan siyasi "Direniş" eksenine katılmıştır. "İslami 

direniş" çatısı altında çalışmak popüler dindarlık dalgasını takviye etmiştir, 

Suriye topraklarındaki Filistin mülteci kamplarında Hamas etkinliği 

oluşmuş ve siyasi varlığın yanı sıra Dindarlığın canlanmasında rol almıştır.     

Suriye dini akımları üç büyük bölüme ayrılır:  

birinci akım: 1975 yılından bu yana Baas iktidarına tabidir. seksenli yıllar 

olayları ve rejim ile İslamcılar arasındaki çatışmanın ardından iktidardaki 
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hükumet Baas rejimine bağlı disiplinli dini yapı kurmuştur. Kamusal ve 

siyasal yaşamdan uzak ve rejimin belirlettiği yol dışında hiçbir hırsı 

olmayan din adamları ve hocaları getirildi, bu akımdaki hocalar diyanet 

işler bakanlığı ve camilerde davetçi olarak üst düzey vazifelere 

yerleştirildi. Halep ve Şam’a dağılıp Sufi Nakşibendi tarikatı ve Halep’te 

değer (Rifai ve Şazili ve Nebhani) gibi tarikatlar yayılmıştır, Bu tarikatın 

en önemli öğrencileri arasında, Şeyh Suhaib el-Şami (30 yıl Halep diyanet 

başkanı), ve şimdiki Suriye müftsü Ahmed El-Hassun, ve ünlü hatip 

Mahmut El-huut. 

ikinci akım: Siyaset ve siyasi işlerden uzaklaşan, ve sadece kendi 

halkalarında davetçi olan ve sosyal yardım faaliyetlerini uygulayan, 

"hakimin reformu değişiminden daha iyidir" ifadesinde slogan adayan ve 

Müslüman birey için İslami eğitim odaklanın adamlar.bu akım devlet 

politikaları yada baskıcı güvenlik güçlerine taarruz olmadı, Kamu işleriyle 

ilgili olarak Devlet kurumları içinde yolsuzluk ve kayırmacılığı eleştirip 

kamu ile sınırlı rolu var.  

bu iki akım, kendileri hariç herhangi farklı bir dini akımı çökertmeye 

çalışmıştır, ve , Selefiler ve diğer dini hareketler ( şiddetsizlik harekatı, 

Hizul Tarir harekat okulu ve Reform okulu) gibi okullar ve akımları 

reddeden yorum yayınladılar. 

Üçüncü akım:  seçili Akademisyenler ve şeyhler ve İslam alimleri oluşan 

elit simgeleri, mesela:   Dr.Muaz Al-Khatib, Dr.İmad El-Din Raşid, Haldon 

El-Cezayiri ve Şeyh Abdulkadir  El-Arnavut, Abdullah Alluş, Mamun 

Hammuş, Abdulekrem El-Sakka (Daryye- Şam kırsalı), Naim El-Hariri ( 

MuadamiyetuŞam). Bu eğilimi (El-Resale, Darul-Kalem ve Dar El-Beiruti 

gibi) bazı yayıncılar desteklemiştir. 

Bu eğilim Müslüman Kardeşler-Selefi yönü ile karakterize edildi, Zaid 

cemaatı gibi geleneksel Sufi okula karşı tutumu Kabul ve ret arası 

değişmektedir, ama Suriye rejimi ve dini kurumları ile soğuk ve uzaklaşma 

bir ilişki içindedir. Bu eğilim takipçilerinin çoğu Suriye devriminde ön 

safdalardır. 

Toplamda, Suriye'de dini durumun belirtileri Resmi dini kurumların 

değerlendirmeleri Girişimlerinden ayrı değildi, yanı devlet kurumları ve 

arkasındaki Baas rejimi ve baskıcı güvenlik istihbaratının o zamanlarda 

bazen gizli ve diğer zamanlarda açık bir rolü vardı. bu rol, Toplum 

dönüşümleri ve dini gelişmelerini izlemek, ve sonra kontrol etmek için 

gerekli adımları yapmak içindir, ceza Kanun ve yasa çıkartıp, ya belli bir 
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dini akımları gelişmekte çökertmeye, yada onlardan kurtulmak için 

faaliyetlerini önleyerek ve onların temsilcileri hareketlerini kısıtlamak 

iledir. 

Suriye rejimi son on yılda şunu fark etmiştir, Gençlerin ritüelleri ve dini 

faaliyetlere -sınırlı- izin vermek Onlar için bir çıkış olarak, siyasi işler ve 

yaşam krizlerini ( Yoksulluk,işsizlik,özgürlüklerin sorunu, reform ve 

gelişme sorunu gibi ) düşünmemek için ödündür, o zamanki dini 

söylemlerin ritmine kaim olduğu sürece. 

Odak, siyasi yüklerden boşaltılmış dindarlık, ritüel sınırlı yumuşak 

dindarlık ibadetleri önemsemek, cami, türbeler, makamlar ve evlerde 

Sufilik davranışları uygulamak ( Şeyh Mahmut El-Garab’in evindeki 

toplantı - Ekberiye tarikatı - gibi ), Peygamberin doğum günü ve Aşure 

günü gibi dini törenler, dini turizmin tanıtımı ederek, Ehli Sünnetin  

türbeleri ve salih insanları ziyaret ederek, Şam’da Seyide Zeyneb türbesi 

ve Halep’te Meşhed türbesi ve Rakka’da veysel karani türbesi gibi Şii 

türbeleri ziyaret etmk ile odaklanmak. 

Etkin alanlardan biri de Futbol, bu alan Suriye’de etkin dindarlık 

görünümü yarattı, meslek ve profesyonel düzeyde gelişmiş ve bir dizi 

turnuvalarda başarı kaydetmiştir, takımlarının maçı sırasında dindarlık 

görünümleri vardı, kazanmak için Fatiha okumak ve futbolcuların gol attığı 

sıra topluca secde etmek ve çoğunun şer’i şort giymesi gibi.Bu olgular, 

belirli bir takım ile sınırlı olmayıp, diğer kulüplerin çoğuna daha az şekilde 

uzanmıştır. 

rejimin dindarlık alnında kolaylık göstermesi karşılığında siyasi faaliyetler 

ve siyasi işlerle ilgilenen forumlar ile çok dikkatli ve kaygıyla tavır 

gösterdi. Beşşar Esed’in ilk döneminde bazı siyasi olaylar ve kültürel 

etkinliklere yol verdi, Şam baharı fonemi (2000-2001) gibi Yoğun 

muhalefet etkinliği ve geçici siyasi liberalleşme bir süre içinde,demokrat 

akademisyenler başlatılmıştır. Bu dönemde siyasi, hukuki ve ekonomik 

reformları talep ile karakterize edildi. O zamanda siyasi ve kültürel 

faaliyetler gösteren ( Demokratik Diyalog Forumu) Eylül ayın ortası 

2000’de Suriye Parlamenter Riad Seif tarafından evinde başlatılmıştır, 

2001de ruhsat verilmiş satirik Domari gazetesi, 2003’te kapatılmıştır.1.  

                                                             
1Bu otelde verilen 600 bin kopya basıldı, ama belgili tanımlık ruhsat birçok uluslararası ödül ve  Arapça kazandı (d. 

1951) Ali farzat, onun kurucusu karikatür sanatçıdan çekildi sonra sonuç izin verilen tavan resmen ortadan kalktığı  

gazete yayın aştı 1963 yılından bu yana, Suriye bağımsız gazete dergi lisans lisans saldırıları ilk durdurmak oldu.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
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 2007’de Irak'taki ABD güçlerinin başarısızlığı ve Lübnan 2006 Temmuz 

Savaşından sonra galip duygusu sonrası2,ve batı ve Arapların rejime 

açılması, ve Orta Doğu dosyasında rolünün merkeziliğine tanınması - 

özellikle Irak ve Lübnan’da-, Esad daha sonra Suriye halkı henüz hazır 

demokratik açıklığa hazır olmadığı iddiası, bu sebepler gerekçesi ile rejim 

hızlı bir şekilde reformlar paketini durdurdu3. 

 Bu duruma göre, siyasi, sosyal ve ekonomik dönüşümlerin ortasında 

Rejim, din hitabına başvurdu, konferanslar ve dini törenler düzenlendi, 

istediği tipik Dindarlığı güçlendirmek için din adamlarını teşvik etti, ve 

Baasçı rejimin siyasi ve sosyal  gündemini teşvik edilmesinde katkısı 

olmuştur; onların çuğu rejimin siyasi söylemini inşa etmiştir. Suriye’deki 

(laik Baasçı!)nın küresel laik güçle karşı kaldığı, kendi "sahte" ahlak ve 

demokrasi değerleri sistemini Suriye toplumuna zorla uygulamak istediği  

gerekçesiyle, özellikle ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra. ona göre, her 

fırsatta "Direniş" ekseninde Esad rejimin merkezi rolünü hatırlatmak için 

konferanslar, mitingler ve konsolosluklara yürüyüşler düzenlediler, ve 

Esad Kuran kursları ve çağrı merkezlerini canlabdırdığı için rejime 

teşekkür ettiler.4 

  2002 Suriye politikasında bir ilk olarak, Beşar Esad"Zeyd grup"’un Şeyhi 

Usame el-Rifai’yi ziyaret etti, Suriye siyasi geleneğin aksine oldu, çünkü 

geleneksel olarak şeyhleri Cumhurbaşkanını ziyaret eder, ve bu sayede dini 

akımları tarafına çeker. 

rejim, o dönemde yaptığı konuşmalarda dini içerikli bazı kelimeleri 

benimsemiştir, 10 Kasım 2005’te Şam Üniversitesinde Beşar Esad 

konuşmasında ünlü ibare "tanrı Suriye’yi koruyor" gibi ifadeler (Suriye'ye 

duvarlarına yazıldığı ibare, “Direnişçi” Cumhurbaşkanı ifadelerinden 

Kutsal sözlerdir), Halk düzeyinde Dini yatılı yatırım için bir çabadır, 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Küresel siyasi arenada Suriye'nin güçü restore 

olması ile pasif yaklaşıma şiddetli dönüş oldu. yardım kurumların finansal 

akışlarını daha fazla düzenlemek amaçlı bir dizi yeni yasa hazırlandı, din 

                                                             
2Azmi Bişara, Suriye: Özgürlük yolunda acıların yolu,  şimdiki tarihte girişim, Beirut: Arap Araştırma ve Politika 

Araştırmaları Merkezi, b1, 2013, s 62. 
3Ocak 2011 Wall Street Journal ile yaptığı röportajda bakınız: Interview With Syrian President Bashar al-Assad 

bunada bakınız:  Syria Strongman: Time for 'Reform' 

şu videoyu izle:4 https://www.youtube.com/watch?v=9eCkb_gQ7ew 

https://www.youtube.com/watch?v=9eCkb_gQ7ew 

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703833204576114712441122894
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704832704576114340735033236
https://www.youtube.com/watch?v=9eCkb_gQ7ew
https://www.youtube.com/watch?v=9eCkb_gQ7ew
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adamlarına sansür geliştirildi, Ayrıca hayır kurumları başkanlığından 

engellendiler.5 Suriye'de dini fenomen hakkında Rejimin pozisyon 

değişikliğinin diğer örnekleri, Al-Kubaysiat’ın ev toplantılarını 

yasaklaması, ve 2006 yılında istihbarat kontrolü altında camiye gitmek, 

2010 yılında Milli Eğitim Bakanlığı 1200 peçeli öğretmeni görevden ihraç 

etmesi gibi tavırlar, Yerel ve uluslararası arenada gelişmelere göre dini 

görünüm detaylarını kontrol etmek için daraltmak. 

Dini ve siyasi alanda daraltmak karşılığında rejim, geniş kapsamlı  

ekonomik yapılanmasına yönlendi, ve sosyalist Suriye ekonomisini 

"sosyal piyasa" diye bilinen ekonomiyi serbestleştirmeye çalıştı, yabancı 

yatırımlar getirildi, özel bankalar, yatırım fonları ve özel telekom 

operatörleri kuruldu, turizm sektörü büyüdü... bu değişim görevini yapmak 

için göreve uluslararası kurumlarda çalışan ünlü ekonomistler getirildi, 

Abdullah Dardari (1963 doğumlu, 2006 den 2011’e kadar Ekonomiden 

Sorumlu Başbakan Yardımcısı) gibi. 

Ekonomik liberalleşme yeni sermaye  bir Ekonominin serbestleştirilmesi, 

bir yandan iktidardaki güvenlik adamları ve politikacılardan oluşan yeni 

kapitalizm, ve diğer yandan dini  karakterli yeni iş adamları arasında 

karmaşık ilişki üretti, Bu iş adamlarından Muhammed Hamşo gibi, Din 

adamlar ve hocalarla ittifak kurdur. bazıları ”ihtiyaçları Yasaklara izin 

verir” bahanesi ile bu ittifaklara hak verdi.  

Dış cephede, rejim ve rejim başını modern bir görüntü sağlamak için çaba 

harcandı, Genç Cumhurbaşkanın Batı kültürü, ve zerafeti Eşi Esma Esad, 

çağdaş bilimsel oluşlarına büyük vurgu ile yerleştirildi, Sivil toplum ve 

sivil organizasyonların Kültürel ve sosyal faaliyetlerine açıklık getirildi, 

gelişimsel faaliyetleri ve gençlik dernekleri aracılığıyla Esma Esad 

bunların değerleri ve sözlerini benimsemiştir, "Ferdaus" ve "şebab" ve 

"Mesar" ve "Rewafed kültürel gelişmi" ve "Kalkınma Araştırmaları için 

Suriye Merkezi" gibi dernekler 2007 yılında “Kalkınma için Suriye 

sekreterliği ” adı altında birleşti   

Bu çalışma, Sünni ve dini yönlerin durumunu izleme, ve ona karşı 

yumuşaklılık üzere zaman ölçeği ile sınırlıdır, Devlet Başkanı Beşşar 

Esad’ın Haziran 2001'de yönetime gelmesi ve 2011 yılının Mart ayında 

                                                             
5Tagi Donkor, gizeme karşı: Sünni topluluk ve Suriye rejimi arasındaki ilişkinin dinamikleri , çeviri: Hamza Yasin, 10 Aralık, 

2016.  

http://alaalam.org/ar/translations-ar/item/441-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%258


              Araştırmalar 

Suriye'deki dini durum Devrimden önce son on Yılın görünümleri 
 

 

 
 

8 
www.jusoor.co 

devrimin başlangıcı arasındaki döneme kadar, bu dönemi çalışma “ Son on 

yılda” çalışması diyor.  

çalışma, Tanımlayıcı ve analitik,  Nedensel Karşılaştırmalı yaklaşıma 

dayanır, sayesinde onun yükselişi ya da soğukluk nedenleri ve dini 

görünümünü anlayabiliriz, Küresel ve yerel ve bölgesel dengelere bağlı 

Son on yılda Baas rejiminin her dönemindedir. Suriye rejimin siyasi, 

ekonomik ve sosyal kaymalrına bir olçu olarak kabul edilebilir, 

bu Çalışma, yazarları tarafından yürütülen ses ve görüntülü görüşmeleri, 

Kişisel katılımlı Bazı dini ve kültürel etkinlikleri ve canlı alan gözlemleri 

ile desteklenen çalışmadır, buda Objektiflik karakteri ve gerçeğe yakın hale 

getirir, ve bu alan ile ilgili araştırma ve çalışmalara dönülmüştür, Teorik ve 

Akademik tarafı Baskınlığını ile dikkat çeker. 

 

1. çağrı yöntem ve araçları  

İslami kitap ve kaset  

Son on yılda, dini kitap- kaset- CD çarşısı büyüdü, internet ve sosyal 

medya sitelerinde dini ve bilimsel bilginin yayılması ile çakışmıştır. uydu 

kanalları üzeri canlı olarak fetvalar yaygınlaşıp, Şeyh ve alimlerin 

değinmeden bilgiye erişim kolaylaştırılmıştır. din eğitim için internet bir 

platform oldu, E-kitapa karşı Kağıt kitapın rolü azaldı, Öğrenmede de 

bireysel öğrenmeye karşı Toplu öğrenme rolü azalmıştır.  

O dönemde dikkat çeken şey, rejimin, Dini nitelikteki yayın evlere ruhsat 

vermesi, o yayıncılar da Müsleman kardeşler örgütüne tarihsel olarak tabi’ 

olmasına rağmendir, Başkent Şam'da kurulan Darul-kalem gibi, Ayrıca 

Suriye’de olan yada olmayan Müslüman Kardeşlere tabii bazı fikir 

adamların kitapları satımına izin verildi,  Şeyh Yusuf el-Karadavi ve Dr. 

Mustafa Sibaii ve Şeyh Muhammed Gazali ve Abdülkadir ode ve diğerleri 

gibi.  

Başkent Şam'da her yıl düzenlenen Esad Kitap Fuarı, İslami kitap 

isteyenler için büyük bir fırsattır, özellikle islami yazrların yasakalnan 

kitapları, Seyyid Kutub ve Muhammed Kutub kardeşler gibi Alimlerin 

satılan kitapların büyük bir bölümü dini kitaların lehine kaydedildi. Esad 

fuarına katılan bazı yayınevleri bu kitapları sızdırdı ve rejim buna göz 

yumdu. bu rejim, vatandaşları için güvenlik personelinin sayısı açısından 

en yüksek olan devlettir. Müslüman Kardeşlere karşı kanlı şekilde savaşan 
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Suriye rejimi, onların sembollerinin yazdığına kısıtlanmayıp, Ziyaretçiler 

İbn Teymiyye ve Selefi görüşmenin diğer Alimlerin kitaplarını alması çok 

şaşırtıcı oldu, o adamlar azınlıkları “Bâtınîler” diye anır. 

Ama bu arada Müslüman Kardeşlerin,  Şeyh Said Havva ve Adnan 

Saadeddin ve Issam el-Attar ve diğerleri gibi yazarların örgütsel kitapların 

yasağı devam etmesi kaydedildi, buda rejimin MK Örgütün genel islami 

kitaplara yumuşak tavır gösterdiği anlamına gelir, Sünnet ilimleri, Şura, 

İslam çağrısı ve akide konuları gibi örgütsel konuları ele almadan, yani 

rejimler ve azınlıkları yargılayan Radikal düzenlemelere içeren edebiyat 

kitaplara yönelik yumuşaklık göstermiş, örgütsel ve partizan konulu 

kitaplara izin vermeden.  

İslami kitaplar hakkında söylenenler, Suriye'nin çeşitli Şehirlerinde Yaylan 

ve satılan İslami kaset ve CD’de de geçerlidir, Arap dünyasında Mısırlı 

Amr Halid ve Halid el-Jundi gibi yeni genç vaizler yaygınlığı ile 

birleşmiştir, şekil açısından geleneksel olmayan ve çekici çağrı içerikli 

uydu İslami kanalları yayılması ile gerçekleşti, Suudi arabistan İkraa kanalı 

ve Rotana şirketine bağlı Al-Risale kanalı gibi kanallar. 

İslami konuların çeşitli ve farklı dosyalarda dağılmıştı, Filistin konusu ve 

İrak işgali gibi Arap dünyasının siyasi durumu ve İrak-Filistin 

konularındaki hayal kırıklığını eleştirmek, Ahlak ve iffet ve kadınları 

korumak, müslümanları hurafelerden kurtarmak, Sünnete uyma çağrısı,  

nefsi arılamak,ruhu iyi yetiştirmek ve İslam psikoloji becerilerinin 

geliştirilmesi için bir giriş noktası oldmuştur. Aynı bağlamda muhafazakar 

düğünler ve karışık olmayan konserlerde 6dini şarkı yanı sıra Bazı ( 

Mevlidi Şerif ve İsra Miraç Kandili gibi) münasebat ile ilişkili davetçi ve 

direnişçi ilahiler yayılmıştır.   

Hocalar çok tavizler kazandı, örneğin çağrı hitabın yaygın olmasına 

yardımcı olan web siteleri ve CD-ROM gibi teknik araçlar, televisyon ve 

radyo gibi göresel medya, radyoda yayınlayan Dr.Muhammed Rateb Al-

Nabulsi’nin sabah programı.  . 

                                                             

Suriye'de büyük restoranlar etkilenerek Ülkeyi dindarlık dalgası sardı, Şam Kapsı 
restoran gibi Başkentin girişindeki restoranlar, alkol satışını yasklayıp restoranın içine 

cami açtılar, ve Humus’ta Dik el-Cin restoranı, bu restoranın sahibi Kentin dindarlık 
dalgasını hissederek yumuşak tavır ile cevap verdi. Bakınız: Yaşam ve ölüm - Dik el-
Cin adında restoran.  

http://raseef22.com/life/2016/06/18/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86/
http://raseef22.com/life/2016/06/18/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%8A%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86/
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Hocalara  Suriye ziyaretine izin verilmesi 

Suriye’yi bazı ünlü Hocalar ve şeyhleri ziyaret etti, Nisan 2009 ve Nisan 

2004 yılında Mısırlı Şeyh Muhammed Yusuf el-Karadavi, ve Suudi Şeyh 

Aid el-Karni gibi hocalar ziyaret etti, Toyor Al Jenna kanalına Halep ve 

Humus’ta konserler ve festivaller kurulmasına izin verildi - İhvancı 

teveccühlü-, ayrıca 2004 yılında Habib Ali Jafri resmi bir davet ile Ebu el-

Nur camisine geldi, 2009 yılında bazı tüccarların himayesi altında( Sahloul 

ailesi) Şam’a geldi, ona Ümevi camisi ve diğer camilerde zikir ve dini 

mevlitler ve dersler düzenlendi. 
 

2. Muhafazakar Okullar oluşumu ve caminin 

rolünü yeniden canlandırmak  

Muhafazakar Okul yayılması 

El-Senaa okulları,Humus’taki Talaii El-Noor okulları, Halep’teki İbdaa 

okulları ve Çeşitli başlıklar altında,son on yılda rejim bir dizi muhafazakar 

okul açılışına izin verdi, Suriye eğitim müfredatın yanı sıra eğitim kurumu 

yada bilimsel maddede Dini ekler vardı, Şam'daki Ömer bin Abdülaziz 

Okulu ve Humus’ta Örnek yardım okulu gibidir.  Açıkça dini karakter 

işaretli anaokulların açılışına izin verdi. 

 bu okullar yoğun çalışmalı Resmi dini liseler haricidir, Bu liseler lise 

sertifikalarını verir, mezunlarını resmi ve özel üniversiteleri girdirir. 

bu özel okulların mülkiyeti ve yönetimi burjuva sınıflı muhafazakar aile ve 

kişilere aitliği dikkat çekiyor, ve ücretleri Suriye'de kişi başına gelir 

ortalamasına göre yüksektir ama yüksek kar elde eder, yani Dindarlık 

yayılması fakir sınıfla sınırlı değildi, Bu okullar eğitim merkezinde önemli 

bir varlığı elde etti, Özellikle şehirli orta ve muhafazakar sınıf ve bazı 

yetkililer ve memurlar arasında (bazıları büyük subaylar),öğretim ekibin 

verimliliği ve öğretmenlerin yüksek maaşları nedeniyle.        

Son on yılda bu yumuşaklık politikası, baba Esad'ın döneminde rejimin 

politikası ile tezat oluyor, resmi eğitim kurumu dışında herhangi bir eğitim 

kurumu yasaklamaktadır. Suriye rejimi Bu yeni okulların dini eğitime özel 

ilgi vermesi dikkat çekmektedir, Suriye resmi okullarda din kültür dersi 

ikinci derecede bir ders,düşük puanlı ve haftada sadece 2 derstir, ve 
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sonuçları lise genel puanlara dahil değildir, Üniversite kayıt için faydası 

yok, o yüzden akademik ilgi alanı teşkil etmezdi.7. 

Son on yılda rejim, Choueifat Uluslararası ünlü Okulları gibi Suriye Eğitim 

Müfredatı dışındaki Müfredatı kullanan uluslararası okulların açılışına izin 

vermesine rağmen,muhafazakar okullarda dindarlığın fazla olması (2002 

yılında, Şam’da açılan8 Marj el-Zuhuur okulu gibi ) Suriye iktidar laik 

askeri yada ekonomi seçkinlerinin oğullarından bazılarını çeke bilmişler. 

Camiler ve kuran kursları inşa edilmesi 

son on yılda, cami inşa etme oranı baba Esad zamanına göre artmıştır, 

birinci etapta önceki döneme göre hızlı ruhsat verildi, gençler arasında 

camiye gitme oranı arttı, arap bölgesinde dindarlık durum kapsamında 

özgürce sakal besleme artışı yaşandı. pazarlarda, restoranlarda, turistik 

tesisleri ve hatta üniversitede ( Şam ve Halep üniversitesi gibi) namaz için 

alan tahsis edildi, Humus kırsalında olduğu gibi karışık kasabalarda cami 

inşa edilmiştir.   

Camiler yüksek sayıda olması yanı sıra, Ramazan ayının son on gününü 

gibi camilerin açık kalma saatleri uzatıldı, namaz vakitleri arası 

kapanmadı0 ve bazen açık kalma saatleri yatsın namazından sabah 

namazına kadar uzatılıyor.  

"Esad Kur'an kursları" oluşumu Cumhurbaşkanı Hafız Esad dönemine 

uzanmasına rağmen, Ancak, faaliyetleri son on yılda yoğunlaşıp önemli 

ölçüde artmıştır, Beşar Esad devlet başkanı olmazdan önceki durumun 

aksine. rejim, bu işten iki hedefe ulaşmak istedi, birincisi: laik devlet 

olmasına rağmen, dindarlık görünümü onaylaması, ikincisi: Hocalar ve 

Şeyhler, manevi eğitim rollerini uygulamak için bu kurslar en uygun 

yerdir, bu kursların yöntemi önemli sosyalist adamlara verildi, rejimden 

arasına bir mesafe koymayı başarmıştır, dr.Muhammed Nur Mektebi gibi 

( 1965 doğumlu, 2012 yılında işkence altında öldülürdü) Halep’te Esad 

Kuran kursları denetleme komitesi üyesiydi.    

                                                             
7 "Suriye’de din dersini küçüklemeden iptalına kadar... rejimin hizmeti için eğitim 
progranları ", Syrian Net,08 Ağustos 2016. 
8 Marj el-Zuhuur bilindiği gibi güney Lübnan’de bulunan köyü anımaktadır, 415 
islamcı Filistinli Batı Şeria ve Gazze’den uzaklaştırılmıştır. Hamas  ve İslami Cihad 
haraketi mensubları 17 Aralık 1992 tarihinde sınır dışı edilmişti 

https://www.alsouria.net/content/%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7
https://www.alsouria.net/content/%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AC%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A7
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  3-İslami bankalar ve Tekâfül (islmai) sigortacılık 

şirketleri 
 

Suriye'de son on yılda değişen ekonomik durumu anlamak, sosyo-

ekonomik ve politik sahne ile ilişkisi anlamak için rejimin tek gelişimsel 

modelini anlamak gerekir, bu model sosyalist ekonomiyi terk ettikten sonra 

otoriter Ekonomiği liberalleşme modelinde canlandırılmıştır.  

Oysa Suriye son on yılda, özel sektörün yasak alana girmek ve yolunu 

açmak için birkaç gelişmelere sahne oldu, bunların arasında bankacılık ve 

sigorta şirketleri vardır, geçmişte Bankacılık sektörün çeşitli alanlarına 

hükmet bankaları hakimdi, Genel Sigorta Şirketi bu sektörde tek olarak 

çalışmaktaymış. 

Daha sonra rejim, islamı bankaları ve Tekâfül (islmai) sigortacılık 

şirketlerin çalışmasına izin verdi, Bankacılık sektörü Bölgesel ve hatta 

uluslararası düzeyde önemli bir yer alması, halkın dindarlık durumu ve 

İslami bankacılığın başarısından yararlanmıştır.  

 Eylül 2006 yılında kurulan Şam İslami Banka, Suriye’de ilk şer’i Kurulusu 

olan Banka oldu, tüm işlerini denetleme yetkisine sahiptir ve islam usuluna 

uymaktadır, mutakiben 2007 Eylül ayında Suriye Uluslararası İslam 

Bankası açılmış, daha sonra 2010 yılında El-Baraka Banka açılmış, 

bunların hepsi Suriye'de özel bankacılık sektörün önünü açmak için 2001 

yılın başlangıcında özel ve ortak bankalar kurulumu, ve 2005 yılında da 

İslami bankaların oluşturulması için yasa çıkartıldı. bu üç bankada 

abonelik katılımı gerekli miktarını aşmıştır.9 

Ayrıca, El-Akile tekafül sigorta Şirketi 2007 yılında İslami sigortanın ticari 

alternatifi olarak kurulmuştur, çünkü “Tekafül sigorta sözleşmesi islam 

kukukunda sözleşmeyi iptal eden hehangi nedenden yoksundur”"10, Sonra 

"Suriye İslam Sigortası" kurulmuştur.   

bu bankalara büyük katılım vardır, Suriye’de faiz temeli ile çalışan 

bankalardan çekinen muhafazakar insanlar çözümü bu bankalarda 

bulmuştur. 

                                                             
9 Suriye’de Albaraka bankası:  

http://www.Albaraka.com.Sy/Home/aboutus/EstablishedtheBank/tabid/92/Language/a
r-Sy/default.aspx 
"Tekafül sigorta nedir, El-Akile şirketin internet web sitesi.  

http://www.albaraka.com.sy/Home/AboutUs/EstablishedtheBank/tabid/92/language/ar-SY/Default.aspx
http://www.albaraka.com.sy/Home/AboutUs/EstablishedtheBank/tabid/92/language/ar-SY/Default.aspx
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İslami bankaların açılması, Esad liderliğinde ekonomiği serbestleşme 

çabasından biridir, ama siyasi boyutu ile rejimin muhafazakar ve dini 

sektörü razı etme çabalarından biridir. Suriye Uluslararası İslam Bankası 

ve Al-Baraka bankasının şer’i Denetleme Kurulu Başkanı Şeyh  Abdul-

Sattar Ebu Gudde’dir(1940)11,  ayrıca Dr.Vehba El-Zuhaili ( 1932-2015 

Deir Atiya doğumlu, Şam Üniversitesi'nde İslami hukuk ve doktrinler 

Başkanı, İlahiyat Fakültesi) şam İslam Bankasının şer’i Denetleme Kurulu 

Başkanıdır.    
 

4.Kültürel ve sosyal faaliyetler ve hayır kurumları 
 

Son yıllarda, dini teveccühlü ve Şeyhe bağlantılı hayır kurumları 

devrimden önce coğrafi düzeyinde veya kantitatif seviyede dikkat çeken 

bir çıkışı vardı, doksanlı yılların sonunda hükümet Hayır kurumların 

önündeki engellerin şiddetini azaltmayı başladı,12 rejimin yaşadığı 

ekonomik krizin ışığında hayır alanı faaliyet gürdü.  "Sosyal piyasa"ya 

doğru ekonomiyi serbestleştirilme yolunda atılan adımlarda reijm, Hayır 

Kurumları ve sosyal aktivistleri Siyasi yaşamda karışmadan çalışmak için 

teşvik etti.  

Yeni hayır kurumları daha az yerel oldu, mahalle düzeyinde çalışma yerine 

kentsel ya da bölgesel düzeyde faaliyet göstermeye başladı, “El-Afiye 

sandığı” projesi gibi, Şam'da hayır Federasyonu'nun bir projesidir, 

yararlananların sayısı yaklaşık dokuz kat artmıştır, 1997 yılında 536 den 

2006 yılında 4,455 kişi yararlanmıştır13. 

Hayır kuruluşları bir sürü faaliyet alanı vardır ؛Sağlık alanında (Humus’ta 

El-Bur hastanesi ve Şam kırsalı Harasta’de Sağlık Asamblesi ), sosyal 

alanında (yetim bakımı, evlilik kolaylaştırmak “"Sevgi ve Merhamet 

fonu"14, yemek ikramı alanında “Nimetleri korumak projesi”, Şam'da 

Emevi Camisinde diyanet başkanlığın hazırladığı resmi iftar sufralarına 

                                                             
11Şeyh Abdel-Fettah Ebu Gudde’nin Oğlu (Halep, 1917-1997), Suriye Müslüman 
Kardeşlerin eski genel başkanı.  
12Thomas Perret ve Kjetil Slav,"Suriye’de otoriter güncelleme sınırı: Özel sosyal 

güvenlik, İslami yardım kuruluşları, Zaid grubun yükselişi", Tercüme: Ahmed Nazir 
Atassi, 2016 16 Ekim. 
Laura Ruiz de Elvira ve Tina zintl, Suriye'de sosyal  Baas’ın sonu, Beşşar Esad:  yardım 
kuruluşlardaki Toplumsal ve siyasal dönüşümlera bakış,، çeviri: Habib El-Hacı Salim, 

20 Ekim 2016.   
14 " sevgi ve şefkati fonun Yıllık harcamaları 2002 yılında 2700000 S.L (yaklaşık 
60.000 $)’dan 2006 yılında 22.1 milyon S.L(yaklaşık 500.000 $)’a yükselmiştir". 

http://alaalam.org/ar/translations-ar/item/413-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%25A
http://alaalam.org/ar/translations-ar/item/413-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%25A
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katkı sağlamak, hayır ve yardım alanında (fakire yardım, yetim öğrencilere 

yardım, dilenmeye karşı mücadele, Humus’ta El-Bur dernegi ve sosyal 

hizmetleri gibi).  

Zaid cemaatı (Zeyd ibn Sâbit camisine göre adlanmış), Şeyh Abdul-Kerim 

el-Rifai (1904-1973) tarafından kurulmuş, Şam’da "Midan hocaları" ile 

ittifak ederek, dindarlıkta ikili bir rol oynamıştır: 

Birinci rol: Sosyal yardım, Sosyal yardım kuruluşların kuruluşunda büyük 

rolü vardı, Suriye'de yoksulluk ve işsizlik sorunlarını çözip devletin 

sorumluluğunun yerine geçmiştir. ama Dini Gruplar ve Sufilerle doğrudan 

bağlantısı olan sosyal orta tabaka içinde yayılması sınırlı kalmıştır.    

ikinci rol: çağrıcı, İbadet, muamelat ve davranışlarda Allah'ın kanununu 

uygulama çağrısı, Camiler ve zikirler ve şamın özel evlerin mevlitlerinde 

serbestçe uygulanmıştır, Böyle bir Çağrıcı, Resmi dini kurumlara paralel 

aktif rolü olur.   

Buna paralel olarak, Düşünce ve miras ve bilinçlendirmek işleriyle 

ilgilenen bazı özel kültür derneklere izin verilmiştir, bunu muhafazakar 

başkanların ismi ve ruhsat sahiplerin isminden bilinir, Humus’ta Gönüllü 

Sivil ve muhafazakar faaliyetler gösteren "Asala Kültür Derneği" bunu 

öreneğidir, toplumun çeşitli yönlerini açık görüşle. etkileyecek faaliyetleri 

sağlamayı amaçlamaktadır.15 

“yardım ve sosyal (Temeddün) medeniyet islami derneği” Şeyh Muaz el-

Hatib el-Hassani (Şam, 1960) başkanlığında yine açılmış, “Kur'an ve 

Sünnetten delilin izini sürme yaklaşımı, Şeriat amaçlarını derince anlamak, 

kapanmadan ve tekfir etmeden tüm İslami hareketler ile açıklık ve işbirliği 

içinde olmak, Ümmetin ahvaline ilgi göstermek, her düzeyde boşlukların 

kapatmak, ve İslam'ın mesajına ve evrenselliğine ve medeniyetine derin bir 

şekilde anlamak” fikrini üstlenmiştir16. 

                                                             
15"gönüllü yedinci sınıf öğrenci bir araya geldi ve onlara sigara zararını ve tehlikeleri 
izah edildi, sigaranın şer’i hükümleri ve tehlikelerini anlatan kılavuzları dağıtılmış, 
ayrıca dernek onlardan gönüllü olarak söz alıp hayatı boyunca sigaraya 
yaklaşmayacağına gönüllü olarak söz alıp imzalattırdı." ،Humus sitesi, 11 Kasım 2008،  

http://www.esyria.Sy/ehoms/index.php?p=Stories&Category=ideas&filename=20081
1111515024 
161933 yılında dernek kuruldu, 1935 yılında dergisi yayınlandı, Selefi reformizm 
özelliklerini taşıyıp, entelektüel ve ideolojik ve diğer trendler ile iyi ilişkiler sürdürmüş, 

ayrıca deneğin adı Müslüman metotlara göre modernizm çerçeveli anlayışı ima 
etmektedir, Tipik dindarlığa farklı görüşümü vardır. Suriye rejimi ve Müslüman 
Kardeşler arasında kanlı çatışmadan sonra kapatılmıştır.  

http://www.esyria.sy/ehoms/index.php?p=stories&category=ideas&filename=200811111515024
http://www.esyria.sy/ehoms/index.php?p=stories&category=ideas&filename=200811111515024
http://www.darbuna.net/blog/2007/06/03/%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A/


              Araştırmalar 

Suriye'deki dini durum Devrimden önce son on Yılın görünümleri 
 

 

 
 

15 
www.jusoor.co 

rejim, Şam’da “Diyalog için Uluslararası İslam Forumu” şube açılmasına 

izin verdi "1996  yılında kurulmuş kar amacı olmayan bir kuruluştur, 

Diyalog misyonunu ilerletmek, ve kavramları pekiştirmek,kuralları ve 

mekanizmaları koymak, Yapıcı diyalog hedeflerine ulaşmak için gerekli 

araçları tanımlamak, ve bu alanda İslami örgütler arası koordinasyon 

kurmak " bir kavramı var.17 Muhammed Habaş. 

Kültürel akımlar arasında Cevdet Said cemaatin fikirleri yayıldı (d. 1931, 

kitaplarından: İslam’da şiddet sorunu) 21 yüzyılın son on yılında yayıldı, 

En önemli ilkeleri Şiddetsizlik felsefesine adanmak, bu felsefeyi yaymak 

için bir dizi konferanslar düzenlendi, ayrıca Suriye bireyin endişelerini 

tartışmak için Şam’ın seçkin Eğitimlileri evlerinde edebiyat salonları 

düzenlendi (Kadın salonları ve karışık salonlar) buraya tüm İslam 

mezhepleri kültüründe eğitimli veya şeyh ya da din alimleri davet edilir, 

hatta Müslüman olmayanı davet edilir, Suriye toplumunun arasındaki 

Şiddetsizlik kültürünü vurgulamak, ve hoşgörü, merhamet ve birlikte 

yaşamayı tanımlamak içindir.  
  

 

5. Devlet kurumları ve muhafazakarlara 

yumuşaklık gösterme tavrı 
 

baba Esad'ın hükmü sırasında hiçbir muhalif parlamenter olmadığından 

emin olmak için, Suriye millet Meclisinin tüm üyeleri dikkatli şekilde 

seçilirdi, aday listelerini hazırlama görevi güvenlik şubesine verilir. rejim, 

son on yılda bazı muhafazakarlara seçimlere aday olmasına izin verdi, 

Şam'da İlahiyat Fakültesi'nde Hadis Profesörü Nureddin İtir (Halep, 1930) 

tarafından teşvik edildi. Suriye millet Meclisi seçimlere aday olanlardan 

Dr. Muhammed Habaş, Abdul Salam Rajeh, Şeriat ve Hukuk Fakültesi 

Dekanı, Şeyh Ahmed Kuftaro Vakfı.  Humus’ta genç hoca Abdul Selam 

Muhammedah aday oldu. Halep’te “grup36” lakaplı bir liste kişiler aday 

oldu, tümü muhafazakar halep ailelerden gençlerden oluşmuş gruptu(Bazı 

üyeleri seçilme arka plan üzerinde tutuklandı). 

rejimin, tolerans göstergesi ile beraber, bazı dini sembollerin siyasi alanına 

girmesi, ve bunların rejim ile olumlu şekilde çalışma ve siyasi hayata 

katılmayı arzuluyorlar. 

                                                             
17diyalog için Dünya İslam forumu. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1996
http://www.dialogueonline.org/indexarabic.htm
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Diğer yandan, geleneksel olarak diyanet Bakanlığı ve illerde 

müdürlüklerin başkanlığına, profesyonel iş hayatını Bürokratik Yaşlı din 

adamları getirilir. Bu gerçeklik 2002yılında Muhammed Abdul Sattar El-

Sayyid bakan yardımcısı atanması ile değişti, sonrasında Diyanet bakanı 

olmuştur. Sonuçta, Diyanet işleri il Müdürlüklerde  faaliyetler etkinleşti, 

bu etkinlikleri gençler teslim aldı, Humus’ta Gazvan Halo gibi, bazı 

etkinliklerde dini faaliyetler yoğunlaşmasına yol açtı, Ramazan ayında 

Dini farkındalık haftası gibi.  

   

6. Kadın dindarlık "Al-Kubaysiat cemaati modeli" 
 

Suriye'de Yapısal ve ideolojik olarak kadın ortamında, dini sistemin 

ayrılmaz bir parçası olan dindarlık görünümü vardır, kadın dini cemaatlerin 

faaliyetlerine resmi dini kuruluşlar içinde izin verilirdi, rejim ve güvenlik 

organları tarafından belirlenen çizgi içinde, Uluslararası ve iç siyasi 

dönüşümlere göre izin verilir.  

Kadın dindarlığın en önemli belirtileri arasında Al-Kubaysiat cemaati 

gelir, (1933) yılında Şeyh Ahmed Kuftaro’nun talebesi olan Şeyha Munira 

Al-Kubaysi tarafından kurulmuş, Şeyh Kuftaro kendisini resmi ve şer’i 

olarak destekledi, sonrasında Dr. Bouti dini ve eğitim rehberliği sundu. 

Al-Kubaysiat cemaati, Suriye'de geleneksel dini okullarına yakınlığı ile 

bilindi, özellikle Şam’da; Fetih Enstitüsü ve Ebu Nur vakfı ve Zaid cemaati 

gibi. cemaat; islam davasını yaymak, zikir, fıkhı ibadet eğitimi, kuran 

eğitimi, başörtüsü için teşvik (sıklıkla kızlar arasında yayıldı), İslam 

ahlakına uymak gibi ilkelere dayanır, yüksek bilimsel düzeyde ihtisaslara 

ya da en ufak siyasi konuları Ele almadan.  

Suriye toplumunun dindarlık eğilime dayanarak, Hareket geniş şekilde 

muhafazakar zengin evlerde kabul edildi, Özellikle Şam - Humus - 

Hama’da, faaliyetlerinin çoğu Suriye şehirlerle sınırlı kalmıştır - büyük bir 

varlık göstrdiği Şam kırsalı hariç -.  

Al-Kubaysiat cemaati özel okulların büyük bir kesiminin kontrolünü ele 

geçirdi, cemaatin kadınları Suriye genelinde yayıldılar, rejim 2006 yılından 

bu yana evde kısıtlı iken, camilerde eğitim vermelerine izin verdi. Bu 

cemaat, Hem Selefiler hem de laiklerden eleştirildi, o eleştiriler arasında 

Sufi hareketi olmaları ve Nakşibendi ve Şazili tarikatı mensubu olmak, 

terğipetmek yerine korkutma metodunu izlemek, kızları evlenmemeye 
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teşvik etmek, Şeyha/öğretmen ve öğrenciler arasındaki “Kör itaat” ilişkisi, 

bazı durumlarda bu ilişki kutsanmaya dönüşür. ... Ve diğer konular. 

Munira Al Qubaisi’nin öğrencileri hocalarının metodunu komşu ülkeler ve 

Körfez ülkelerinde yaydılar, Ürdün’de Fadia Tabba’a bağlanan Tabaiat, 

Lübnan’da Sahar Halebi’ye bağlanan Sahariyat, Kuveyt’te El-Beyader 

kızları gibi. 

cemaatın önde gelen kadınlarından, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Genel 

Sekreteri -Genel Komutanlığı- Ahmed Cibril'in Kardeşi olan Amira cibril,  

Ahmed Cibril Suriye devrimine karşı rejimi desteklemiştir. ve Diyanet 

işleri bakan yardımcısı olan Dr. Selma Ayyaş ve Şam'da Dr. Muhammed 

Abdul Sattar El-Seyid 2014.  
 

7. Selefi metod modeli 
 

Suriye dini eğitim alanına hakim olan,fıkıh ve ibadet ve ahlaki eğitim 

öğrenmekle sınırlı Sufi Eşari yönelimli tipik dindarlığa karşı Selefi 

hareketi vardı, Suriye Vahabi veya Selefi reformizme dayanıklı hareket, 20 

yüzyıl başlangıcında Cemal el-Din el-Bitar  ve Behcet El-Kasimi ve Tahir 

El-Cezayiri tarafından büyümüştür, bu metodun Suriye’de yayılmasında 

El-Zahra dini Enstitüsü, ve ona bağlı Dik El-Bab camii - Şam’da-, ve Badr 

al-Din el-Hassani  Enstitüsünün büyük rolü vardır, bu iki Enstitüsü Ehli 

hadisin konseptine göre  Sünnet revizyonu, hurafe ile mücadele, inancı 

yayma ile ilgilenir. 

Selefi hareketin ortaya çıkması bazı okulların konuşmasında bazı 

değişiklikler yarattı (Örneğin Zaid Okulu gibi) hadisle ilgilenmek ve doğru 

olduğunu ifade etmek, fetva ve fıkhi meselede delil getirmek, başka fıkhi 

mezheplerin lehine mezhepçiliği azaltmak.      

Suriye son on yılda dönemeçlere tanıklık etmiş, ve Selefi hareketin 

edebiyatı ve davranışlarına karşı yumuşaklık göstermiştir; Örneğin, yıllık 

kitap fuarında İbn Teymiyye ve Albani ve İbn Baz ve İbn usaymin’nin bir 

dizi kitapları vardı, ayrıca Kasiyon dağında -cumhurbaşkanlığı sarayı 

yakınında- ünlü Selefi Şeyhi Mamun Hammuş imamlığında yıllarca 

bayram namazı kılınmasına izin verildi, Başkent Şam'da Meridian oteli 

arkası Hasan halaf camideki Hammuş’un cuma vaazı Selefiliğin 

büyümesinin bir göstergesidir, ve geniş olarak gençleri çekti, Hammuş’un 

olayı Suriye’nin bazı alanlarında Selefiliğin yükselişine bağlıdır, Hanbeli 
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mezhepli Duma gibi, Doğu Bölgesi gibi, Özellikle Suudi Arabistan ile 

aşiret bağlantısı olan Deir al-Zour ili.  

Selefi modeli Doğu bölgesi Deir ez-Zor etkindir, Selefi kitabın satışı için 

bir dizi kütüphane açıldı, Deir ez-Zor kentinde (2001 yılında açılan) İmam 

Buhari kütüphanesi, İmam Şâfiî kayıtları gibi,18 Ebu Kemal sınır 

kasabasında selefi gençlerin yaptığı “iftar projesi” kapsamında günlük 

1.200 öğün dağıtmaktadır.  

Ayrıca, doğuda konuşlanmış Haznevi tarikatının kurucusunun (İzeddin El-

Haznevi 1925-1992) oğlu Maşuk El-Haznevi (1958-2005)’nin gösterdiği 

fikir değiştirimi ve “tarikatın tecavüzlerini” reddetmek, buda Selefi 

ideoloji yolunu destekleyip ve Tasavvuf sistemi içinde eleştiri olarak 

rakiplere karşı otoritesini güçlendirdi, ve bölgenin Selefileri kitap bastırıp 

bedava dağıtmıştır (Tevhid gölgesinden ışıldamalar). 

Suudi Arabistan Kültür Ataşesi ve Kütüphanenin sekreterleri, Suriye’nin 

çeşitli bölgelerinde Selefi ideolojisini desteklemede önemli rolleri oldu, 

Selefi kitapların dağıtımını kolaylaştıp ücretsiz olarak dağıtmak, 

Duma’dan başlayıp, Humus ve doğu Hama kısalında Selemiye’den geçip, 

Abu Kemal’da sonlandırılır, o bölgede oğullarının Ehli Sünnet olması ile 

selefi uzantısı görü, istihbarattan baskı görme, ve Selefi ideolojinin 

düşmanı olan Dr. Bouti’nin tekrarlı provokasyonlarına rağmendir.   

Seleficilik Suviyda kırsalında bedevi bölgelerde yayılmıştır, Lazkiye 

gençlerinden oluşan bir grup” çağırıcılar” bazı Alevi köylerde Selefi 

harekatını yaydılar.  İdlib’te, Selefi Harekatı il içinde çeşitli kasaba ve 

şehirlerde (binniş, Sarakeb, Teftanaz, Taum) kuruldu, Selefi harekatı 

alanında bazı isimlerin faaliyeti olmuştur, Şeyh Ahmed Alwan, Ayman 

Haruş, Yakub El-Omar gibi (sonradan hepsi devrime katıldı).   

O dönem Suriye’de Selefi faaliyetlerini incelemeye aldığımızda, Selefi 

harekatı bireylerin ve ağlar arası Suriye’nin çeşitli yerlerinde 

koordinasyonluk ve işbirliği olduğu belirlenir, ve iller arası danışmanlık 

oluşmuştur, bunda istihbarat endişesi ve Selefiliğe geleneksel düşmanlık 

ve dikkatlı çalışmanın katkısı olmuştur. ayrıca, Selefi faaliyetlerini finanse 

etmek için nakit para akışı sağlanıyor, buda Kitap ve kaset-CD kayıtların 

dağıtımı, yardım ve sosyal faaliyetleri desteklemekle sınırlıyıdı, bu 

                                                             
18 Sayın Halid Al-Hamad, selefi ve doğu bölgesi oğlunun ses kaydı, ve şimdi muhalif 
olan Özgünlük ve Gelişme Cephesi başkanı. 
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finansal akışı Kürfez ülkelerindeki aşiret uzantısı - özellikle doğu bölgesi-

, zenginlerin ve Suriyeli gurbetçilerin bağışları sağlamıştır.          

Bu arada, Şam ilahiyat Fakültesinin bazı profesörleri arasında Selefi 

teveccühü olanlar vardı, Suriye’nin farklı yerlerinden gelen öğrencilere 

yansımıştır, ilahiyat öğretmeni Dr. İmad Eddin Raşid öğrencilerine ve 

teveccühlerine büyük etkisi vardı, bu etki reform ruhlu Selefi metodudur, 

ayrıca Dr. Vehba El-Zuhayli’nin düşünce açılımı Mezhepçiliği 

hafiflettirmiştir.        

Bununla birlikte, Selefi teveccühlü olan ilahiyat enstitüleri mezunları resmi 

dini kurumlardan uzak kalmıştır. rejim, Cihad hareketi üyelerine 

yaklaşmak için dikkate alınacak Bazı çarpıcı modeller ortaya çıktı, 

Halep’te İman caminin imamı Abu El-Kaka’ (Mahmud Kul Agasi) gibi, 

ABD'nin Irak işgaline karşı gençleri "cihad"a davet ederek üzerlerinde 

önemli bir etkisi olmuştur (2005- 2007). 

ABD'nin Irak işgali, ve Hariri suikastı, ve rejimin tehditle karşılaşma 

duygusuna takiben, rejim,İran ve Hizbullah ile olan ilişkilerini 

güçlendirmiştir, sonrası Şii misyonerlik ve dini faaliyetleri büyümekteydi 

( Şam'da, Emevi Camii'nde ve Hamidiyah pazarında, İran, Pakistan, Irak 

ve Lübnan’deki Şii heyetleri tarafından uygulanan ritüeller ve latmiyet 

gibi), istihbarat örtüsü altında ve Şam'da İran elçiliğinin Kültür Ataşesinin 

Resmi desteklemesi aracıyla, buda Sünni çoğunluk saflarında provokasyon 

yarattıp, Özellikle doğu bölgesinde Selefilik olgusunun büyümesini 

kolaylaştırmıştır, ve Şii misyonerlik faaliyetleri yoğunlaşmıştır (2004 

yılında Üveis El-Karani türbesi kurulmuştur). 
  

Sonsöz 
 

Suriye’de rejim, Sünni dindarlığı istismar etmek ve dini hitabı kullanmak 

ve iç siyasi meşruiyetini yerleştirmek için hiç tereddüt etmemiştir. orta ve 

halk sınıflarında halk dindarlık temsilcileri ile temasa geçti -Bilişsel dini 

otorite sahipleri oldular- ve Sosyal dengeleri kontrol etmek için onlara 

ihtiyacı vardır, Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde Siyasi gelişmelere 

göredir, 11 Eylül 2001 olayları, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali, 2005 

yılında eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastı, sonra Suriye askerleri 

Lübnan'dan çekilmesi gibi. 

 ayrıca rejim, hızlı yükselen dindarlığın tırmanışı maksimum seviyeye 

ulaşmasından ve aşırı dini akımların büyümesinden uluslararası toplumu 
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korkutmaktadır, bu dini akımların zamanla bölgedeki Batı çıkarları için bir 

tehdit teşkil etmesi ve yerine istenmeyenler gelmesinden korkutup, 

"aşırılık" karşısında istikrar takasını kullanmaktadır. 

bu dini yükselişten bir sürü demagoji ve dogmatizm ve aşırılığa yönlenmek 

bekleniyordu, rasyonalize edebilen siyasi atılım Ya da entelektüel açıklık 

ile çakışmadığı nedeniyledir. 2006 yılında Şam'da 2006 yılında Peygamber 

karikatürlerine yanıt olarak binlerce göstericilerin Danimarka ve Norveç 

büyükelçilikleri yakıp protesto etmesi, bunun da Güvenlik örtüsü altında 

olması, Irak ve Lübnan’da rejimin “cihatçı” kağıdından oynaması, bu 

yaklaşımın pratik bir uygulamasıdır.  

diğer taraftan, son on yılda Suriye'deki dini durumdan rejim tam sorumlu 

tutulamaz, çünkü o zamanın yükselen akımları ve Gelişmekte olan olayları 

ve aktif dini tarafların kendi dinamizm ve öznel faktörleri vardır, Suriye'de 

dini sahnenin hazırlanmasında etkisi vardı, iç ve bölgesel ve uluslararası 

koşullardan etkilenen Suriye rejimi ile birlikte katkısı oldu. çakışan 

etmenlerin iç durumda bir rahatlama yaratması Farklı dini akımlardan olan 

yeni Suriyeli muhafazakar aktörler tarafından istismar edilip, rejim ile 

clientelism ilişkiye girmeden Fikirleri ve ilkelerini yaydılar, mevcut 

imkanlar ve marjları göre kompaktör genel güvenlik durumu ile uyumlu ve 

adapte olacak çağırı yöntemlerinin geliştirildi ve yeni taktikler icat edildi .   

Son on yılda, yüksek mobilite ve büyük dinamizmi olan Bazı dini 

harekatlar ortaya çıkmıştır, Özellikle Suriye illerinde istisnasız yayılıp 

aktif olan Selefi harekatı, ve yönetimde olan elitlerin bazını çekmeyi 

başaran ve gelişmekte olan Al-Kubaysiat cemaati. Bu aktörler, 2011 yılı 

Mart ayında Suriye devriminin başlangıcı ile Rejime karşı farklı tutumlar 

olmuştur, uzaklaşmak, tarafsızlık ve devrim ile yoğun bağlılık arasında 

pozisyonları değişmiştir.       

Suriye'de son on yılı domine olan resmi çekme-gevşetme durumun Etkileri 

ve gölgeleri vardı, çeşitli dini ve elit akımların devrime karşı farklı 

pozisyonları oldu. Beklendiği gibi, resmi dini kurumların rejim saflarında 

kalırken, Diğer dini aktörlerin devrimden tutumları çeşitlenmiş, çoğu 

olumlu olmuştur. alınan pozisyonlardan dolayı bazı ayrılmalar olmuştur, 

Al-Kubaysiat cemaati salarında olduğu gibi, ve o dönemdeki bazı 

aktivisitler çeşitli akımlar ile devrime katıldı (Reformcu elitler, Selefiler, 

Sufiler), Birçoğu, devrimden oluşan siyasi ve askeri oluşumlar ve sivil 

örgütler ve İslami kuruluşlarda liderlik görevini üstlendi.  
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Sonuç olarak, o dönemin çağrıları altında yatan protesto ışıkları devrim ile 

tekrar geri dönmüştür, ama en güçlü momentum ve en aktif etkinliği ile ve 

son on yılda kısıtlamalar ve denetlerden kurtularak.         
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