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Aslen Filistinli bir sahabi olan Zinbir b. 
Selame el-Cüzaml'nin kölesi olup Zinba'ın 
kendisine verdiği ceza sebebiyle tanınmış

tır. Buna göre efendisi onu cariyelerinden 
birini öperken görmüş, çok öfkelenerek ku
laklarını ve bumunu kesmiş, bir rivayete 
göre ise hadım ettirmiştir. Bu cezayı ağır 
bulan Sender şikayet için Hz. Peygamber' e 
giderek olayı anlatmış , ResGl-i Ekrem de 
Zinba'ı çağırtarak hukuki yönü bulunan bir 
suçun cezasını kendisinin veremeyeceğini 
ifade etmiştir. Efendilerin kölelerine güç
lerinin üstünde yük yüklememeleri, ken
di yediklerinden ve giydiklerinden yedirip 
giydirmeleri, memnun kaldıkları takdirde 
onları elde tutmaları, aksi halde elden çı
karmaları ve kesinlikle işkence etmeme
leri gerektiğini belirten ResCılullah , kulak, 
burun gibi organlarının kesilmesi (müsle), 
ateşle işkence yapılması ve hadım edil
mesi durumunda kölenin hürriyetini kaza
nacağını, dolayısıyla Sender'in Allah ve re
sulünün himayesine geçtiğini bildirmiştir 
(İbn Sa'd, VII. 506; Müttaki el-Hind!, XIII, 
428-429). 

ResGl-i Ekrem tarafından azat edilen 
Sender, Medine'de onun yakın çevresinde 
yaşayarak hizmetinde bulundu. Hz. Pey
gamber'in vefatından kısa bir süre önce 
yanına gelip vefatından sonra kendisiyle 
kimin ilgileneceğini, bu hususta kendisine 
ne tavsiye edeceğini sordu. Resülullah da 
onu bütün müslümanlara emanet ettiğini 
söyledi. Hz. Ebu Bekir halife olunca Sen
der kendisine ResGl-i Ekrem'in sözünü bil
dirdi, o da Sender'i korumaya devam etti. 
Hz. Ömer'in hilafetinde de aynı şeyi hatır
Iatınca Ömer, Medine'de kaldığı veya baş
ka bir yere gitmek istediği takdirde ken
disine yardımcı olacağını bildirdi. Sender 
Mısır'a yerleşmeye karar verdiğinde Hz. 
Ömer, Mısır Valisi Amr b. As'a ResCılul

lah'ın Sender hakkındaki tavsiyesini içeren 
bir mektup gönderdi. Amr da ona Minye 
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(Münye) adı verilen çok geniş bir arazi ile ev 1 
tahsis etti. Sender'in bu mülkünün ölü
münden sonra Asbağ b. Abdülazlz b. Mer
van'a verildiği (İbn Sa'd, VII, 506) yahut ön

SENED-i iTTiFAK 
( Jı.;iJ..ı..;..., ) 

Osmanlı tarihinde 
ce varisierine intikal edip onların Asbağ'a 

sattığı (ibn Hacer. Il . 322) rivayet edilmek
tedir. İkinci rivayetten Sender'in hadım 
edilmeden önce evlenip çocuk sahibi ol
duğu , Mısır'a çocuklarıyla birlikte gittiği 
ve soyunun devam ettiği anlaşılmaktadır. 
Onun Abdullah ve MesrCıh adlı iki oğlunun 
sahabi olduğunun belirtilmesi de bunu gös
terir (İbnü'l-Es!r, lll. 267; İbn Hacer. Il. 322; 

lll . 407-408). Sender'e efendisi tarafından 
verilen ceza ve Mısır'da kendisine arazi 
tahsisi olayları bazı kaynaklarda Sender'in 
oğluna nisbet edilmişse de İbn Hacer bu
nun doğru olmadığını söylemektedir (el

İşabe, Il , 84-85). Müsle ve hadım etme ola
yı bazı hadis kaynaklarında Sender'in adı 
verilerek (Müsned, II. 182, 225; Taberanl. 
VII, 169; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, Vlll. 
36). bazılarında ise verilmeden (Ebu Da
vüd. "Diyat", 7; İbn Mace. "Diyat" , 29) nak
ledilmektedir. Mısır'da büyük servet edin
diği anlaşılan ve Abdülmelik b. Mervan dö
nemine kadar (685-705) yaşayan Sender'in 
vefat tarihi belli değildir. İbn Abdülhakem, 
Mısırlılar'ın Sender'den biri efendisinden 
gördüğü zulmü anlatan, diğeri Gıfar. Es
lem ve Tüc1b kabilelerine hayır dua içeren 
iki hadis naklettiklerini söyler (Füta/:ıu Mışr, 

s. 138) . Kendisinden oğlu Abdullah rivayet
te bulunmuştur. 
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Osmanlı Devleti'nde XVI. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren devletle halk arasında 
irtibatı sağlayan ve ayan, eşraf gibi adlar
la anılan mahall1 otoriteler, zamanla dev
letin içine düştüğü sıkıntılardan faydala
nıp bulundukları bölgede güçlerini ve nü
fuzlarını merkezi otorite aleyhine genişlet
miş , XVIII. yüzyılda Anadolu ve Rumeli'de 
güçlü aileler ve hanedanlar ortaya çıkmış
tır. Taşrada otoritesini tesis edemeyen dev
let bu güçlerin varlığını kabul etmek zo
runda kalmış . ayanların kendi aralarında 
ve devletle olan mücadeleleri sosyal yapı
yı ve dengeleri iyice bozmuştur. Kabakçı 

Mustafa isyanı neticesinde tahtından in
dirilen lll. Selim'i tekrar padişah yapmak 
amacıyla askerleriyle beraber İstanbul'a 
gelen Rusçuk yaranından Alemdar Mus
tafa Paşa , lll. Selim'in öldürülmesi üzeri
ne 28 Temmuz 1808 tarihinde II. Mah-
mud'u tahta geçirmiş ve kendisi de sad
razam olmuştur (bk. AYAN). 

Ülkede düzenin sağlanabilmesi için hü
kümetle ayanların görüşmesi gerektiğini 
anlayan Alemdar Mustafa Paşa onları İs
tanbul'a davet etti. Bu aradaayana karşı 
nasıl bir tavır ortaya kanacağını tesbit et
mek için vükela ve merkez bürokrasisi de 
toplantılar yapmaya başladı. Tepedelenli 
Ali Paşa, Bulgaristan ayanı ve İstanbul'a 
uzak yerlerde yaşayan bazı ayanlar davete 
icabet etmedi. Müzakerelere katılan ayan
ların sayısı belli olmayıp Çapanoğlu Süley
man Bey, Karaosmanoğlu Ömer Ağa, Si
rozlu İsmail Bey, Şile ayanı Ahmed Ağa, 
Bolu Voyvodası Hacıahmedoğlu Seyyid İb
rahim Ağa, Bilecik ayanı Kalyoncu Musta
fa Bey ve Çirmen mutasarrıfı Mustafa 
Bey'in isimleri kaynaklarda zikredilir. Kuv
vetleriyle birlikte İstanbul'a gelen ayanla
rın askerleri Üsküdar ve Davutpaşa gibi 
şehrin dışında olan yerlerde konakladı. 

Il. Mahmud 29 Eylül 1808'de Kağıtha
ne'deki Çağlayan Kasrı'na geldi ve huzura 
kabul ettiği ayanlardan Çapanoğlu Süley
man Bey, Sirozlu İsmail Bey ve Karaosma
noğlu Ömer Ağa'ya sarnur kürkler ve han
çerler hediye etti. Diğer ayanlara da sad
razarnın atağında hil'atler giydirildL Şey
hülislam, devlet ricali, yeniçeri ağası ve 
ayanın katılımıyla Alemdar Mustafa Pa
şa'nın başkanlığında yapılan toplantı sad-



razamın açış konuşmasıyla başladı. Mü
zakereler neticesinde ayanın bir kısmıyla 
merkez bürokratları arasında Sened-i it
tifak diye isimlendirilen ve Osmanlı tari
hinde benzeri görülmeyen bir metin kale
me alındı (7 Ekim 1808) Bürokrasinin ile
ri gelenleriyle Çapanoğlu Süleyman Bey, 
Sirozlu İsmail Bey, Karaosmanoğlu Ömer 
Ağa ve Çirmen mutasarrıfı Mustafa Bey'in 
imzaladığı Sened-i İttifak onay için padişa
ha sunuldu. Senedin maddelerini ağır bu
lan ll. Mahmud konuyu müzakere etti ve 
başçuhadarı Eğriburun Ömer Ağa'nın se
nedin onaylanıp daha sonra ortadan kal
dırılması yönündeki tavsiyesine uyarak bir 
hatt-ı hümayunla onu tasdik etti. Ayanlar 
senedin imzalanmasından sonra şehirden 
ayrıldılar. 

Toplantıya katılanların ağzıyla kaleme 
alınan Sened-i İttifak bir giriş, yedi mad
de (şart) ve bir sonuçtan oluşmaktadır. Gi-

t 
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rişte devletin güçlü olduğu devirlerde bir
lik ve beraberliğin bulunduğu, bir süreden 
beri düzenin bozulduğu , merkez bürokra
sisi ile taşradaki ayan arasında mücade
lenin eksik olmadığı, bunun içte ve dışta 
devletin nüfuzunu yok ettiği belirtilerek 
din ve devletin ihyası için çaba sarfetmek 
üzere bir araya gelindiğine dikkat çekilir. 
Birinci madde, padişahın zatının ve salta
natının devletin esası olduğuna ve bunun 
senedi imzalayanların taahhüt ve güven
cesi altında bulunduğuna dairdir. Padi
şaha veya otoritesine karşı ulema, devlet 
adamları, ayan ve askerler tarafından SÖZ

lü yahut fiili bir itaatsizlik veya ihanet söz 
konusu olduğunda bu el birliğiyle engel
lenecek ve sorumluları cezalandırılacaktır. 
Padişahın ve saltanatının her türlü ihanet
ten korunması, hayatta oldukları sürece 
ayanın kendileri ve ölümlerinden sonra ev
lat ve hanedanları tarafından garanti edil
mekteydi. İkinci maddede ayanın ve hane-
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olduğu 

Sened-i 
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tam metni 
(BA, HAT, 
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danlarının varlığının devletin bekasına ve 
gücünün artmasına bağlı olduğu belirtile
rek toplanacak askerin devlet askeri olarak 
yazılacağına ve kapıkulu ocaklarının karşı 
gelmesi durumunda el birliğiyle cezalan
dırılacaklarına vurgu yapılmakta , devlete 
bir saldırı olması halinde hep birlikte buna 
karşı çıkılacağı ifade edilmekteydi. Üçün
cü madde hazine gelirlerinin tahsiline, ha
zinenin zarar görmesinin önlenmesine ve 
padişahın emirlerine karşı çıkanların ceza
landırılmasına dairdir. Sadrazarnın konu
munun ele alındığı dördüncü madde, dev
let işlerinin görülmesinde padişahın mut
lak vekili olan sadrazarnın verdiği emirle
rin padişahın emri gibi telakki edilmesi, 
herkesin kendi yetki ve sorumluluğu için
de davranıp başkalarının alanına müdaha
le etmemesi ve her işin sadrazama sunu
lup onun vereceği emir doğrultusunda ye
rine getirilmesi hükümlerini içeriyordu. Öte 
yandan sadrazarnın iltimas, rüşvet vb. yol
suzluklarasapması halinde bunlar da ön
lenecekti. Ayanların ve devlet ricalinin bir
birine kefil olmasını düzenleyen beşinci 
madde, senetteki kurallara uygun davra
nan bir ayana devlet görevlileri veya baş
ka bir ayan tarafından saldırı olması du
rumunda saldırgana el birliğiyle karşı çıkı
lacağı, devlet adamlarının ayana ve aya
nın birbirine kefil olacağı ve ayanın birbi
rinin haklarına saygı gösterip halka ezi
yet etmemeleri hususlarını öngörüyordu. 
Bu kurallara aykırı davranan ayan sadra
zam tarafından cezalandırılacaktı. İstan
bul'un güvenliğinin sağlanmasına ve ayan
ların bunu garanti etmesine dair olan al
tıncı madde, kapıkulu ocaklarının veya baş
ka bir güç odağının isyan çıkarması duru
munda ayanın izin almaksızın şehre gelip 
isyanı bastırmasına ve sorumluları ceza
landırmasına imkan tanımaktaydı . Vergi
lere dair olan yedinci madde, vergilerin 
halkın ödeyebileceği oranda olmasına, ağır 
vergilerin vükela ile ayanın görüşmeleri so
nucu hafifletilmesine ve ayanın halka zul
medenleri devlete bildirmesine dairdi. So
nuç kısmında bundan böyle sadaret ve 
şeyhülislamlık makamiarına tayin edilecek 
olanların Sened-i İttifak'ı onayiayıp göre
ve başlamalarının gerektiğine işaret edil
mekteydi. Onaylanmasından birkaç hafta 
sonra çıkan bir yeniçeri ayaklanmasında 
senedin mimarı Alemdar Mustafa Paşa 
öldüğü için ( 16 Kasım 1808) Sened-i İtti
fak sahipsiz Kaldı. Böylece uygulama ala
nına konulamadı ve daha sonra da bu 
belgeyi gündeme getiren olmadı. 

Sened-i İttifak karşılıklı sadakat ve gü
veni sağlamaya yönelik bir sözleşme olup 
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taraflar görev ve yükümlülüklerini yemin
le kuwetlendirmişlerdi. Ayana verilen te
minatlar kendilerinden sonra gelen miras
çılarını da kapsamaktaydı. Sadrazam ve 
şeyhülislam değişikliklerinde senedin onay
lanması istendiği halde padişah değişik
liklerinde ne yapılacağına dair senette bir 
açıklık yoktur. Senetle ilgili en önemli tar
tışmalardan biri padişahın senetle mukay
yet olmadığı veya senede dalaylı bağlı ol
duğu noktasındadır. Halbuki senedin üze
rindeki hatt-ı hümayunda yer alan, " işbu 
ittifak senedinde muharrer uhCıd ve şe
rait-i ma'ICımenin bi-fazlillahi teala harf-be
harf icra ve lfasına bi'n-nefs zat-ı hüma
yunum müteahhid olmağla" şeklindeki ifa
de ll. Mahmud'un senedin uygulanması işi
ni bizzat üzerine aldığını ortaya koymak
tadır. 

Senet metninde ikisi hatt-ı hümayunda, 
ikisi senette olmak üzere dört ayet bulun
maktadır. Senedin giriş kısmında kullanı
lan, "Ey akıl sahipleri, ibret alın!" ayetiyle 
(e l -Haşr 59/2) toplumda yaşanan gergin
lik ve huzursuzluktan ders alınması ge
rektiğine işaret edilir. Anlaşmaya varılan 
noktalar sıralandıktan sonra zikredilen, 
"Her kim bunu işittikten ve kabullendik
ten sonra vasiyeti değiştirirse günahı onu 
değiştirene aittir. Şüphesiz Allah her şeyi 
işitir ve bilir" mealindeki ayet (el-Bakara 
2/ 181 ), anlaşmayı imzalayanların imzala
rına sahip çıkmalarını ve sözlerini tutma
larını sağlamaya yöneliktir. Hatt-ı hüma
yun metninde geçen, "Sen yeryüzünde bu
lunan her şeyi verseydin yine onların gö
nüllerini birleştiremezdin, fakat Allah on
ların aralarını bulup kaynaştırdı" ayetiyle 
(el-EnfaJ 8/63) yapılan ittifakın önemi vur
gulanır. Padişah hatt-ı hümayunun sonun
da taraflara, "Anlaşma yaptığı zaman söz
lerini yerine getirir" mealindeki ayeti (el
Bakara 2/ 177) hatırlatarak sözleşmeye uy
malarını ister. 

Sened-i İttifak tarihi olayların ve şartla
rın zorlamasıyla ortaya çıkan bir metin olup 
özellikle anayasa hukukçularının fazlaca 
vurgu yaptığı gibi ileri bir devlet düzenini 
öngören bir belge değildir. Alemdar Mus
tafa Paşa dışındaki merkez bürokrasisi ve 
yine onun isteğiyle istanbul'a gelmiş olan 
taşra ayanları istemeden imzaladıkları bu 
belgeye daha sonra sahip çıkmamışlardır. 

Dolayısıyla belgenin ve içeriğindeki şartla
rın uygulaması yoktur. Buna rağmen belge, 
bir kısım araştırmacılar tarafından 121 S'
te ingiltere'de Kral Topraksız John ile soy
lular arasında imzalanan Magna Carta'ya 
benzetilir. Magna Carta soyluların kral ve 
Sened-i ittifak ise ayanın padişah karşı-
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sında elde ettiği hakları korumaya yönelik 
olduğundan ortaya çıkış biçimleri ve içe
rikleri yönünden aralarında bazı benzeriik
Ierin bulunduğu söylenebilir; ancak so
nuçları bakımından iki belgenin birbirine 
benzediğini ileri sürmek güçtür. Zira 
Magna Carta, İngiltere'de soyluların hak
larının teminat altına alınmasının ve za
manla bu hakların halka doğru genişle
mesinin yolunu açmasına rağmen Sened-i 
İttifak için böyle bir durum söz konusu 
değildir. Ayrıca Magna Carta'da haklarını 
krala karşı korumak isteyen güçlü bir 
sosyal grup olarak soylular varken Sened-i 
İttifak'ta senedin içeriğindeki hakları be
nimseyen böyle bir taraf yoktur. 

Yakın bir zamana kadar Sened-i İttifak'ın 
tam metni ortada olmadığı için araştır
macılar Tarih-i Cevdet ve Şanizade Ta
rihi'ndeki eksik metin üzerinden değer
lendirme yapmakta, bu da yetersiz ve yan
lış yorumlara sebep olmaktaydı. 1998'de 
Sened-i İttifak'ın ilk tam metni bulunarak 
yayımiandı (bk. Akyıldız , bibl.) 
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Batı Afrika'da bir müslüman ülke. 
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Afrika kıtasının en batısında bulunan Se
negal kuzey ve kuzeydoğudan Moritanya, 
doğudan Mali, güneyden Gine ve Gine Bis
sau, batıdan Atlas Okyanusu ile kuşatıl-
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mıştır. Sınır komşularından Afrika'nın en 
küçük ülkesi olan Gambia ise kıyıdan do
ğuya doğru uzanan ince bir dil gibi Sene
gal'in içinde yer almaktadır. Resmi adı Re
publique du Senegal, resmi dili Fransızca 
olan ülkenin yüzölçümü 196.722 km2 , nü
fusu 12.S22.000 (2007 tah.), başşehri Dakar 
(2.565 .000), diğer önemli şehirleri Thies, 
Kaolack, Ziguinchor ve St. Louis'dir. 

I. FiZiKI ve BEŞERi COGRAFYA 

Senegal yüzey şekilleri bakımından mo
natan ve alçak bir ülkedir. Yalnız doğuda 
ve güneydoğuda dalgalı biçimde uzanan 
arazi yükselerek SOO metreye kadar ula
şır. En batı uçtaki Cap Vert (Yeşi l Burun) çı
kıntısını çevreleyen bölge sert volkanik ka
yalardan oluşmuş bir dizi küçük platoyla 
kaplıdır. Senegal'de ancak bir mevsimi ya
ğışlı geçen sıcak bir iklim hüküm sürer. Ül
kenin kuzey kesiminde yağış az ve düzen
siz iken güney bölgesi daha nemli bir ik
lime sahiptir; buna bağlı olarak kuzeyde
ki çöl ve bozkırlardan güneye doğru gittik
çe tropikal savanlara ve yağmur ormania
rına geçilir. En önemli üç akarsu Mori
tanya ile sınır teşkil eden Senegal nehri, 
yukarı çığırı Gine'de, aşağı çığırı Gambia'
da ve orta çığırı Senegal'de bulunan Gam
bia nehri ve güneyden ona paralel akan Ca
samance'tır. Akarsular boyunca mang
rovlar görülür. 

Senegal'de yirmi kadar etnik unsur ya
şamaktadır. Bunların en kalabalığı nüfu
sun % 43'ünü oluşturan bölgenin yeriisi 
Voloflar'dır ve halk arasında en çok kulla
nılan dil Volofça'dır. Diğer önemli etnik un
surlar Pular (FO!anl) (% 23,8). Serer(% 14,7). 

Jola (% 3,7), Mandinka (% 3). Soninke (% 


