
Nezareti 'ne verilmiş , ayrıca nezaretin bu 
yöndeki kararının padişah tarafından 

tasdik edilmesi de aranmıştır. Mülhak 
vakıflar için şer'iyye mahkemeleri yetki
li olmaya devam etmiştir. Vakfın gelir
leri giderlerini karşılamadığı veya müs
tegallat-ı vakfiyye türünde olan mallar 
gelir sağlamaz hale geldiği takdirde sü
resiz olarak kurulan vakfı mümkün ol
duğunca yaşatmak için bir dizi tedbir 
alınır . Vakıf giderleri azaltılır, zaruret ol
madıkça yeni maaş ve tahsisat ihdasına 
gidilmez. Harap olması sebebiyle gelir 
getirmeyen mallar ya satılır ve yerine 
gelir getiren mallar alınır (bk İSTİBDAL) , 

yahut tasarruf şekline yönelik bazı de
ğişiklikler yapılarak bu tür vakıf malla
rın yeniden inşası veya tamiri yoluna gi
dilir (bk iCARETEYN ; MUKATAA) 
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GAMAMİYYE 
( -;.wı ı ) 

Hz. Ali'nin ölmediğini ileri süren 
ve onun bulut (gamam) içinde 

yaşadığına inanan 
aşırı Şiiler'in bir kolu 

(bk. GALiYYE). 

GAMBİA 

Batı Afrika 'da 
İslam Konferansı Teşkilatı'na 

üye bir ülke. 
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Atlas Okyanusu'na geniş bir haliçte 
dökülen Gambia nehrinin aşağı çığırın
da vadi boyunca dar ve uzun bir şerit 
halinde uzanır; kısa kıyı kesimi dışında 

Resmi adı Repubı i c of the Gambia 
(Gamb ia Cumhuriyet i) 

Başşehri Baniul 
Yüzölçümü 10.689 km 2 

Nüfusu 1.033.000 (1993 tahmini) 
Resmi dini Yok 

Resmi di li ingilizce 
Para birim i D (Dal asi) 

1 D ~ 1 00 Bu tut 

her taraftan Senegal topraklarıyla çev
rilmiştir . İngiltere'nin sömürgesi iken 
18 Şubat 1965 tarihinde bağımsızlığını 
kazanan ve bugün Afrika ' nın en küçük 
bağımsız ülkesi olan Gambia'nın yüzölçü
mü 10.689 km 2 , nüfusu yaklaşık 1 mil
yon ( ı 993 'te 1033 000), başşehri Ban
jul'dur. 

I. FiZİKİ ve BEŞERI COGRAFY A 

Afrika kıtasının en fakir ( 1990' da k i şi 

başına düşen miliT gelir 260 dolar) ülkele
rinden biri olan Gambia'da topografya
nın hakim unsurunu, üçüncü zaman kum 
taşlarından meydana gelen bir plato ile 
bu plato içine gömülmüş Gambia nehri
nin vadisi oluşturur. Bütün Afrika ' nın , 

Atiantik kıyısındaki açık deniz gemileri
nin sakulabildiği ulaşıma en uygun akar
suyu olan Gambia nehri , genişliği S- 20 
km. arasında değişen derin bir haliçte 
okyanusa açılır ve yüzyıllardan beri Batı 
Afrika ' nın iç kısımlarına sokulmak için 
çok elverişli bir yol meydana getirir. 2-
3000 tonluk gemilerin kıyıdan 240 km. 
kadar içerideki Kuntaur 'a, daha küçük 
gemilerin ise 280 km. içerideki George 
Town'a kadar girebitmesine imkan ve
ren bu özelliği ve kenarlarındaki verimli 
toprakları ile Gambia vadisi. ülkenin bu
günkü ekonomisinde ve ulaşım siste
minde olduğu gibi tarihinde de birçok 
etnik grubu cezbeden bir yerleşme ala
nı olarak büyük rol oynamıştır. 

Ülkede. haziran- eylül ayları arasında 
devam eden sıcak yağmur mevsimiyle 
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28" C arasında seyrettiği toprakların kı
yıya yakın yerleri serin. iç kesimleri da
ha sıcaktır. Bu iklim şartları sebebiyle 
plato yüzeyinde savan tipi bitki örtüsü. 
vadinin aşağı kesimlerinde nehri takip 
eden dar ormanlar ve kıyıda mangrov 
toplulukları görülür. Ormanlar çeşitli yır
tıcı hayvan ve kuş türlerinin barınması
na imkan verirken nehr in kıyılarında da 
timsah. su aygın gibi hayvanlar yaşa r. 

Yerleşim ve tarım için elveri ş li olmayan 
nehrin aşağı kısmındaki bataklıklar siv
risinek ve çeçe sineğinin üremesi için 
uygun bir ortam oluşturur. 

Gambia vadisi, tarıma elverişli top
rakları ve başlıca ulaşım yolu olma özel
liğiyle daima komşu ülkelerde yaşayan 
insanları kendine çekmiş ve bu sebeple 
de çok çeşitli etnik gruplar tarafından 
iskan edilmiştir. Karışık bir etnik yapı 
gösteren nüfusun en büyük kısmını , top
lam nüfusun % 42'sini temsil eden Man
dingolar oluşturur. Mandinka, Bambara 
ve Diyula olarak üç gruba ayrılan Man
dingolar Gambia nehrinin yukarı bölge
lerinde otururlar ; onları sayıca FülanT
Ier (Fulbe, Peul ) takip eder. Orta bölge
deki Voloflar ile aşağı kısımdaki Diyula
lar ve Sarakoleler de önemli bi r orana 
sahiptirler. Eski sömürgecilerin kölele
rinin torunları olan, Hıristiyanlığı ve Ba
tı geleneklerini benimsemiş Akular ' ın 

oranı ancak % 1 civarında ise de bunla
rın yönetimdeki etkileri büyüktür. Şehir
leşme oranı düşük olup nüfusun % 8S'i 
kırsal alanlarda yaşamaktadır. En kala
balık şehir olan Banjul'un ( 1974 'e kadar 
ad ı Bathurst) nüfusu 44.SOO'dür ( ı 983) 
İktisaden faal nüfusun çoğunluğu t a
rım, ormancılık alanlarında çalışır ve av
cılık yapar. Nüfusun % 9S'i müslüman, 
geri kalanı animist ve çok küçük bir kıs
m ı ise hı ri stiyandır. Eski bir İngi liz sö
mürgesi ve bugün de İngiliz Milletler 
Topluluğu üyesi olan Gambia 'nın resmi 
dili İngilizce ise de ülkede halk yoğun-

Gambia 

kasım- nisan arasındaki serin ve kurak 140 r.:=~~=='fı 6=0 =======;c==~ı84o 
mevsimin belirlediği tropikal bir iklim § 
hüküm sürer; yağışlar. çoğunluğu yaz ~ 
aylarında olmak ve batıdan doğuya dağ- ~ ~"'-~ o:::±:;~:<ı' 
ru azalmak üzere 11 00- 1300 mm. ka- ~ 
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luk sırasıyla Mandingo, Fulfude, Diyula, 
Sarakol ve Volof gibi Batı Afrika dil gru
bunda yer alari yerli dilleri konuşur. 

Gambia'nın ekonomik hayatında faal 
nüfusun % 70 kadarının uğraştığı tarım 
ağır basar. Ülke topraklarının % 22'si
ni tutan tarım alanlarında yetiştirilen 

ürünler arasında yer fıstığı başta gelir 
ve onu pirinç, darı, mısır takip eder. Pla
tolar alanında yetiştirilen yer fıstığı, çift
çinin en önde gelen ticari ürünü ve aynı 
zamanda ülkenin başlıca gelir kaynağı
dır. En önemli endüstri tesisleri de yer 
fıstığı üzerine olan (soyma, yağ çıkarma 
gibi) Gambia dünya yer fıstığı piyasa
sında etkin bir rol oynar. Ülkede en çok 
beslenen· hayvanlar sığır. koyun ve ke
çidir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

D. R. Wright, "Manding- S peaking Peop
les", Muslim Peoples: a World Ethnographic 
Survey (ed. R. V. Weekes), Connecticut 1984, 
ll, 481·486; A{rica South of the Sahara 1988, 
London 1987, s. 480·487;. D.-M. Femy, Quid, 
Paris 1988, s. 1017; "Gambia", Le Courrieh, 
sy. 88 (1984), s . 8·22; P. Alexandre, "L'Afrique 
occidentale naguere britannique", Encyclope
die de la Pleiade. Ethnologie regionale, Paris 
1972, I, 455-456; "Gambie", Encyclopedie 
geographique, Milan 1980, s. 487; D. H. Jones, 
"Gambie", E/2 (Fr.), ll, 997; "Gambia", EBr. 2, 

VII, 863·865. !il SıRRI ERİNÇ 

II. TARİH ve islAMiVET 

Afrika'nın en küçük ülkesi olan Gam
bia'nın tarihi, fiziki ve sosyal özellikleri
ni paylaştığı Senegal'in tarihiyle hemen 
hemen aynıdır. Bugün Gambia adıyla ba
ğımsız bir ülkenin varlığı içtimal ve tari
hi özelliklerin bir sonucu değil tamamen 
sömürgeciliğin bir ürünüdür. Genellikle 
Senegal'le birlikte Senegambia olarak 
adlandırılan bölge çeşitli devletlerin de
netimi altında kalmış ve buraya İslami
yet kuzeyden ve kuzeydoğudan Xl. yüzyıl 
ortalarında ulaşmıştır. Murabıtlar Dev
leti'nin kurucusu Abdullah b. Yasin (ö. 

1059) Senegal'e kuzeyden gelerek Lern
tüne kabilesi arasında islam'ı yaymaya 
çalıştı. Gana nehri vadisinde yaşayan top
luluklara İslamiyet'in XII. yüzyılda ulaş
mış olduğu sanılmaktadır. Burada ya
şayan Mandinke ve FülanTier doğudan 
ve güneydoğudan bölgeye gelip yerleş
tiklerinde Müslümanlığı benimsemiş bu
lunuyorlardı. 

XIII. yüzyıla kadar ayakta kalan Gane 
Devleti Gambia nehri vadisine hakim ola
maınıştı; fakat bu devletin çöküşünden 
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sonra bölgede en güçlü siyasi birlik ola
rak sivriten Mali İmparatorluğu, Gambia 
dahil Senegal bölgesini de sınırlarına ka
tarak XVII. yüzyılın başlarına kadar el
de tutmuştur. Bu sırada Gambia vadisi 
fazla bir önem kazanmamış, iç kısım

lardaki sahra ticaret yolları üzerinde bu
lunan şehirler öne çıkmıştı. 

Avrupalılar deniz aşırı ülkelere seya
hate başladıklarında Afrika'da karaya 
çıktıkları yerlerden biri de Gambia neh
rinin halici oldu. 1455'te Portekizli de
nizciler buradan karaya çıkarak ticaret 
merkezleri kurmaya çalıştılar. Portekiz 
kralı adına hareket eden Venedikli Ca 
da Mosto 1455-1457 yılları arasında bu
rada kalarak Batimansa adındaki bir 
mahalli kabilenin hükümdarıyla antlaş
ma yapmayı başardı. Daha sonra başka 
Portekizli denizciler de Aşağı Gambia'
daki kabile yöneticileriyle dostluk ilişki
lerini geliştirerek özellikle altın ve köle 
ticaretine yöneldiler. Portekiz gücü XVI. 
yüzyılın sonlarına doğru zayıflayınca bu 
defa Gambia nehri vadisine hakim ol
mak için ingiltere ile Fransa arasında 
mücadele başladı. Burası iç bölgelere 
nüfuz etmek için son derece önemli stra
tejik bir yer olduğundan sömürgeci dev
Ietler ileriye yönelik hedefleri için Gam
bia'ya sahip olmak istiyorlardı. 

Mali İmparatorluğu'nun dağılmasıyla 
birlikte Gambia nehrinin kuzey ve güney 
tarafında yaşayan çeşitli kabileler daha 
bağımsız hareket etme imkanına kavuş
tular ve Niumi, Badibu, Niani, Vuli, Kan
tor gibi çeşitli küçük şeflikler doğdu. Bu 
durum bölgenin sömürgeleştirilmesini 

kolaylaştıran bir unsur oldu. İlk defa 
1618 yılında Gambia'ya gelen ingilizler'
den R. Jobson iki yıl sonra orta bölgeler
deki Tenda Krallığı'na kadar çıktı. ingiliz
ler Gambia nehri halicindeki St. Andre 
adasında bir kale inşa ettiler. Royal Ad
venturers of England Trading in Africa 
şirketi Gambia nehrinde ticaret hakkını 
aldı ve St. Andre adasını ele geçirerek 
buranın adını St. James olarak değiştir
di. 1670'te bu adanın tam karşısında ha
licin kuzey tarafındaki Albreda'da Fran
sızlar bir ticaret merkezi kurdular. Fran
sızlar'la İngilizler arasındaki rekabet XVIII. 
yüzyılın sonuna kadar devam etti ve St. 

·James adası karşılıklı olarak birkaç de
fa el değiştirdi. . Versailles Antiaşması 
ile (1783) Gambia nehri vadisi İngiltere'
ye bırakıldı ve böylece rekabet sona er
di. St. James adasına yerleşmiş olan in-

gilizler, Gambia nehri boyunca kurduk
ları ticaret merkezleriyle köle ve fildişi 

ticaretine yöneldiler. Köle ticareti yasak
lanınca (1807) ingilizler vadi boyunca aç
mış oldukları ticaret merkezlerini kapat
mak mecburiyetinde kaldılar. Bunun üze
rine Gambia nehri halicinde, nehre giriş 
ve çıkışı denetleyecek bir konumda olan 
Kombo kralından alınan Banjul adasın
da bir üs kurarak burasını iskan ettiler. 
Bugünkü Banjul şehrinin temelleri böy
lece atılmış oldu ve burada teşekkül 

eden yeni şehre Bathurst adı verildi. 
Gambia nehrinin kuzey kıyısı buradaki 
Barra kralından alınırken ( 1826) 1840-
1853 arasında Kombo kralından yeni yer
ler kazanıldı ve böylece sömürge geniş
letildi. Diğer taraftan iç bölgelerdeki ka
bile şefleriyle antlaşmalar yapılarak bun
lara ingiliz himayesi kabul ettirildi. 1821'
de bölge Tae'ın sömürgesi oldu ve 1843'e 
kadar Sierra Leone sömürgesine bağlı 
kaldı. 1866'da ingiltere'nin West African 
Settlements'ına dahil edilen Bathurst 
1888'de buradan ayrılarak ayrı bir sö
mürge haline getirildi. 1857'de Fransa 
ile varılan bir anlaşma ile Albreda da in
giltere'nin denetimine geçerken Gambia 
ile Senegal'in bugünkü sınırları 1889' da 
Fransa ve ingiltere arasında imzalanan 
bir antlaşma ile tesbit edildi. 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru statüsü 
kesin biçim kazanan Gambia idari ba
kımdan ~arma bir ülke oldu. Bathurst'un 
bulunduğu Banjul adası (St. Mary de de
nir) sömürge, geri kalan ve dört bölgeye 
ayrılan topraklar ise birer himaye ida
resi altına konulmuştur (1894). 

Gambia nehrinin kuzey ve güneyinde
ki topraklarda muhtelif tarihlerde çok 
sayıda küçük müslüman devletçik ku
rulmuştur. XVIII. yüzyılda Kaabu (Gabu, 
Cabu veya Ngabu) Salum, Sundu ve Ba
dibu en önemlileriydi. XIX. yüzyılda Korn
bo ve Badibu öne geçmiş ve bölgedeki 
siyasi olaylarda önemli rol oynamışlar
dır. Nehrin kuzeyini denetleyen Badibu 
Devleti'npen Maba Diakhu Ba, Mandin
go, Fülanl ve Voloflar'ı birleştirerek böl
gede güçlü bir İslam devleti kurmak ve 
müslüman olmayan kabileler arasında 
islam'ı yaymak için yüzyılın ortalarında 
harekete geçti (1861). Salum ve Serer 
devletçikleri üzerinde otorite kuran (1864) 
Maba'yı Senegal'e hükmeden Fransızlar 
Badibu ve Salum imamı olarak tanıdılar. 
Ardından Cayor ve Lat Dior devletleriyle 
ittifaka giden Maba, Senegambia 'yı içi-


