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ı , ı ). Avrupalılar ve Lübnanlılar'la (% ı ) di
ğerleridir (Lebou, Niominka, Bassari ve 
Bambara;% 9.4) . Nüfusun% 94'ü müslü
man, % S'i hıristiyan (çoğunluğu Katolik), ge
ri kalanı animisttir. Doğal nüfus artış hızı 
% 2,54 gibi çok yüksek bir seviyededir ve 
bu da yirmi yedi yıl içinde nüfusun iki ka
tına çıkacağını göstermektedir. Halkın bü
yük bölümünün batıda ve ırmak kenarla
rında toplandığı ülkenin genel nüfus yo
ğunluğu kilometrekareye elli bir, en kala
balık kesimini oluşturan Cap Vert yarıma
dasında ise kilometrekareye 1 000 kişi düş
mektedir. 

Toprakların % 12'si ekim alanı, % 16'sı 
otlak, % 54'ü orman ve çalılık. % 18'i di
ğer alanlardan oluşmaktadır. 1999'da fa
al nüfusun % 7S'inin uğraşısı olan tarım 
Senegal ekonomisinin temelini teşkil eder. 
En önemli ticari tarım ürünü yer fıstığı
dır. Ekonominin yer fıstığına bağımlılığını 
azaltmak amacıyla son yıllarda çiftçiler pa
muk, pirinç, şeker kamışı, mısır ve çeşit
li sebzeler gibi yeni ürünler yetiştirmeye 
yönlendirilmektedir. Alınan önlemlere rağ
men temel gıda maddeleri (pirinç, akdarı, 
sorgum. manyok) üretiminin özellikle son 
kırk yıldır bölgeyi zaman zaman etkisi al
tına alan kuraklıklar yüzünden düşmesi, 
ülkenin temel gıda ürünlerinde kendi ken
dine yetmesini engellemektedir. Hayvan
cılık yaygınsa da önemli bir gelir kaynağı 
sayılmaz. Son yıllarda hızlı bir gelişme gös
teren ticari balıkçılık ise ihracata büyük 
katkıda bulunmaktadır. Orman ürünleri
nin de ülke ekonomisine katkısı vardır. En 
önemli yer altı zenginlik kaynağı fosfat
tır. Senegal dünya fosfat üretiminin yak
laşık% 1 S'ini ve ihracatının % 3'ünü ger
çekleştirmektedir. Ayrıca ülkede küçük öl
çüde demir, mermer. tuz ve altın yatak-

ları bulunmaktadır. Casamance kıyısı açık
larında da önemli miktarda petrol rezervi 
saptanmıştır. 

Senegal, Batı Afrika ülkeleri arasında Fil
dişi Sahili'nden sonra sanayii en gelişmiş 
ülkedir. En önemli ürünleri sırasıyla yer fıs
tığı yağı , suni gübre, tekstil, şeker, kon
serve balık (özellikle tonbalığı). sigara. ayak
kabı ve çimento olan sanayi başşehri Da
kar çevresinde yoğunlaşmıştır. Turizm sek
törü ülkenin en önemli döviz kaynakların
dan birini oluşturmaktadır. Ulaşım ağı çok 
iyidir; ülke içi ulaşımda akarsulardan da 
yararlanılır. Dakar, Batı Afrika kıyılarının 
en önemli limanı ve gerek Afrika kıtasını 
dolaşan gerekse Orta ve Güney Amerika'
ya doğru yol alan gemilerin çoğunun zo
runlu uğrak yeridir; St. Louis de Batı Af
rika'nın önemli liman şehirlerindendir. Da
kar' da uluslararası trafiğe açık işlek bir 
havaalanı bulunmaktadır. Senegal'in temel 
dış satım malları balık (taze ve konserve). 
yer fıstığı ve mamulleri, petrol ürünleri, 
fosfat ve pamuk, başlıca dış alım malları 
ise gıda maddeleri, tüketim malları , çeşitli 

araç gereçler ve petroldür. Ülkenin dış ti
caretinde Fransa ilk sırayı alır; onun ardın
dan ingiltere, ispanya, İtalya, Amerika Bir
leşik Devletleri, Hindistan. Tayland, Mali, 
Fildişi Sahili, Nüerya ve Japonya gelir. 
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' Iii İBRAHiM GÜNER 

II. TARİH 

Ülkenin adını, müslümanların Kuzey Af
rika'yı fethinden çok önce Sahra'ya çeki
lip Büyük Sahra'nın güney kısmında Batı 
Sudan'a kadar uzanan geniş bölgede ya
yılan ve Senegal nehrinin kuzeyindeki bir 
bölgeye hakim olan Serberi Sanhace (Ze
naga) kabilesinden aldığı görüşü yaygındır. 
Bu ismin en çok konuşulan yerli dili olan 
Volofça'da "sunu goal" (bizim kayık) keli
mesinden alındığı da söylenir. Abdurrah
man es-Sa'di XVI. yüzyılda ülkenin adını 
iskeni olarak zikretmektedir. XV. yüzyılın 
ortalarında ülke kıyılarına ulaşan Portekiz
liler Canaga, bundan iki yüzyıl sonra ge
len Fransızlar ise Senegal şeklinde isim-
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lendirmişlerdir. XIX. yüzyıla kadar St. Louis 
ile çevresine verilen bu isim daha sonra 
Senegal'in tamamı için kullanılmıştır. 

Senegal vadisinde bulunan Paleolitik ve 
Neolitik aletler ülkede çok eski devider" 
den beri insanların yaşadığını göstermek
tedir. Senegal'de yaşayan zencilerle ilgili 
ilk tarihi kayıtlar, IX. yüzyılda Futa Toro'da 
kurulan ve Xl. yüzyıl ortalarında islam'ın 
yayıldığı Tekrfır Devleti hakkındadır. Ülke
nin bir kısmı bu dönemlerde Batı Afrika 
Sudanı'nda hüküm süren Gane Devleti sı
nırları içinde kalmıştır. XIII. yüzyılda Sene
gal'in orta bölgesinde Volof Krallığı, doğu
sunda Mali Sultanlığı hüküm sürüyordu. 
Diğer kesimlerinde on civarında mahalli 
emirlik vardı. Yazılı kaynaklarda fazla bilgi 
bulunmayan bu dönem tarihi için daha zi
yade sözlü tarih esas alınmaktadır. 

XV. yüzyılın ortalarında iç karışıklıklar 
arttı ve bölgede istikrar kayboldu. Bu dö
nemde Portekiz'in hizmetindeki Venedik
li denizci Ca da Mosto 1456 veya 1460'ta 
Cap Vert'e geldi. Portekizliler'i, XVII. yüz
yılın başlarında bölgeye ulaşan ve 161 7'
de Dakar açıklarında bulunan Goree ada
sını işgal eden Hollandalılar takip etti. Bu 
safhada ingilizler ve Fransızlar da Senegal 
sahillerine yöneldiler. Son üç devlet arasın
daki mücadele bir buçuk asır sürdü. 1639'
da Senegal halicinde ilk ticari merkezlerini 
kuran Fransızlar 1659'da önce Senegal'in, 
ardından Fransız Batı Afrikası'nın merke
zi olarak kullandıkları St. Louis şehrin i in
şa ettiler ve 1677'de Goree adasını Hollan
dalılar'dan aldılar. Fransızlar'la mücadele
ye başlayan İngilizler, Senegal sahillerinde 
kaleler yaptılar ve Doğu Hindistan Şirketi 
vasıtasıyla köle ve zamk ticaretinde etkili 
oldular. 1758'de Goree adasını ve St. Louis'i 
ele geçirdiler. İki ülke arasında tekrar el 
değiştiren Goree adası ve St. Louis 181 S 
yılında Viyana Antiaşması'yla ingiltere ta
rafından Fransa'ya terkedildL 

Bölgede köle ticaretini başlatan Porte
kizliler, önce köleleştirdikleri bu insanların 
az bir kısmını hıristiyanlaştırıp kendilerine 
hizmetçi olarak kullandılar. 1490 ' 1ı yıllar

dan itibaren önemli bir kısmını yeni keş
fedilen Amerika'da açtıkları tarım arazile
rinde şeker kamışı yetiştirmek üzere gö
türdüler. 1600 yılına gelindiğinde Ameri
ka kıtasındaki köle sayısı 300.000'e ulaş
mıştı. XVll . yüzyıl boyunca 1 milyon Afrika
lı daha köleleştirilerek bu yeni kıtaya götü
rüldü. Bu rakam bir sonraki asırda top
lam 6 milyonu geçti. XIX. yüzyılın başına 
kadar daha ziyade zamk ve yer fıstığı ti
caretiyle uğraşan Fransız sömürge yöne
timi Goree adasını geri aldıktan sonra kö-
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Dakar'da cumhurbaskaniiği sarayı 

le ticaretine başladı ve 1815 Viyana Ant
Iaşması'yla köle ticaretinin yasaklanmış ol
masına rağmen bunu 1848'e kadar de
vam ettirdi. Senegal köle ticaretinin mer
kezi ve kilit noktası oldu. Bütün Afrika sa
hiller inden toplanan köleleri satın almak 
için Goree adasına gelen Amerikalı taeir
ler bunları yeni sömürgelerine götürüp sa
tıyorlardı. Sömürgecilerle birlikte dünya 
ekonomisine açılan Senegal, Batı Afrika'
da kurulan Fransız sömürgeciliğinin hare
ket noktası durumuna geldi. 

Yaklaşık üç asırdır yürütmekte oldukları 
misyonerlik faaliyetlerini XIX. yüzyılın ba
şında özellikle Serer etnik grubu ile Casa
mance bölgesinde hızlandıran Fransızlar 
bekledikleri sonucu alamadılar, yerli hal
kın ancak % S'ini hıristiyanlaştırabildiler. 
XIX. yüzyılın ortalarında iç bölgelere doğ
ru ilerlemek için harekete geçtiler. Ancak 
Bambara Krallığı'nın merkezini alıp bir dev
let kuran (ı 854) el-Hac ömer tarafından 
durduruldular. Fransızlar'ın St. Louis'den 
Futa Toro'ya doğru ilerlemesi üzerine Pu
ta, Trarza, Valato ve Podor'un yerel idare
cileri ömer'in yanında bu mücadeleye ka
tıldılar. Bunun üzerine Fransa ilhak siya
setine başvurup zenci kabile reisierine hi
mayesini zorla kabul ettirdi, 1857'den iti
baren dini kurumlara müdahaleye başla
yıp müslüman çocuklarına Fransız okulla
rına devam etme mecburiyeti getirdi. Bu 
uygulama, sömürgecileri destekleyen müs
lüman idarecilerden bir kısmının da el-Hac 
Ömer' e katılmasıyla sonuçlandı . Buna rağ
men Fransız sömürge birlikleri kumanda
nı ve Senegal Valisi General Faidherbe, el
Hac ömer'i 1859'da Mali tarafına çekilme
ye zorladı . Senegal'in farklı bölgelerinde 
Maba Diakhu Ba, Lat Dior Diop, Alboury 
Ndiaye, Mamadou Lamine Drame, Fade 
Kaba ve Aline Sitoe Diatta gibi önderlerin 
yürüttüğü İslami direniş hareketleri kar
şısında epeyce zorlanan Fransızlar 1871 '
de St. Louis, Dakar, Goree ve Rufisque ko
lonilerine Fransa Parlamentosu'na tem-
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silci gönderme hakkı tanıdılar. 1880'lerde 
iç kesime doğru tekrar harekete geçerek 
yüzyılın sonuna kadar Mali, Nüer, Çad ve 
Orta Afrika Cumhuriyeti topraklarını ele 
geçirip Fransız Batı Afrikası adıyla bir fe
derasyon oluşturdular ( 1895) . 188S'teki sal
dırılarında atamadıkları Casamance bölge
sini 1900 yılında topraklarına kattılar. En 
önemli askeri üsleri olan Dakar'ı 1902'de 
Fransız Batı Afrikası'nın merkezi yaptılar. 

Mevkii, limanı ve hava alanı sayesinde Da
kar ll. Dünya Savaşı'na kadar büyük bir ge
lişme gösterdi. Ülkenin başlıca ulaşım ağı 
içerisinde en önemli merkezi olan Dakar 
Limanı aynı zamanda askeri üs, tersane 
ve gemilerin onarılınası için kullanıldı. Yer 
fıstığı ihracatının üçte ikisiyle ithalatın ta
mamına yakını buradan yapılıyordu. Da
kar'dan başlayan ve Mali'nin başşehri Ba
mako üzerinden Nüer'in başşehri Niamey'e 
kadar uzanan tren yolu ve ülke içinde bu
nun yan kolları ticarette önemli bir yer tu
tuyordu. 

General Faidherbe, 1857'de Senegal'in 
kuzey ve iç bölgelerini işgal etmek için 
yerlilerden askeri birlikler kurmuş ve bun
ları bölgeyi sömürgeleştirme faaliyetin
de kullanmıştı. Bu birlikler daha sonra 
Fransa'nın katıldığı savaşlarda kullanıl

mak üzere çeşitli ülke ve cephelere sev
kedildiler. Mesela Çanakkale'ye, ı. Dünya 
Savaşı sonunda Pas, Suriye, Tunus ve 
Çad gibi sömürgelerdeki savaş alanlarına 
gönderildiler. ll. Dünya Savaşı yıllarında ay
nı uygulamayı devam ettiren Fransa bu 
tarz sömürge askeri kullanma geleneğini 
1962'ye kadar sürdürdü. 

Kara Afrikası'nda istiklal hareketlerinin 
başladığı ll. Dünya Savaşı sonrasında bü
tün Senegalliler'e Fransız yurttaşlığı hak
kı tanındı ve Senegal'e deniz aşırı il statü
sü verildi. Bu dönemde gelişen milliyetçi 
hareketin faaliyetleri sonucunda 1 S Kasım 
1958'de Fransız Uluslar Topluluğu içinde 
özerk bir cumhuriyet haline gelen Sene
gal, 1959'da Mali ile oluşturulan ve Hazi
ran 1960'ta bağımsızlığını kazanan kısa sü
reli Mali Federasyonu'ndan çekildi, Eylül 
1960'ta bağımsızlığını ilan etti. Milli hare
ketin önderi Leopold Sedar Senghor dev
let başkanı seçildi. Hıristiyan olan Seng
hor'un başkanlığını yaptığı Senegal Geliş
me Birliği Partisi (daha sonra Sosyalist 
Parti adını aldı) 1976'ya kadar ülkeyi tek 
parti iktidarıyla yönetti. Başbakanlığa ül
ke halkının büyük çoğunluğun u teşkil eden 
müslümanların liderlerinden olan Muham
med Dia (Mamadou Dia) getirildi. 1962'de 
bir bahaneyle başbakanı tutukiatan Seng
hor ülkeyi tek başına idare etmeye başla-

dı. 26 Şubat 1970 tarihinde başbakanlık 
makamını yeniden ihdas ederek bu göre
ve yine bir müslüman olan Abdou Diouf'u 
getirdi. 16 Mart 1976'da bütün siyasi tu
tuklular serbest bırakılırken iki yeni siyasi 
partinin daha kurulmasına müsaade edil
di. Bunun ardından Abdülaye (Abdoulaye) 
Wade tarafından Sosyal Demokrat Parti, 
Majhemout Diop tarafından Marksist-Le
ninist eğilimli Afrika İstiklal Partisi kurul
du. 26 Şubat 1978 tarihinde yeniden dev
let başkanı seçilen Leopold Sedar Senghor, 
Aralık 1980'de görevini başbakanı Abdou 
Diouf'a devretti. Abdou Diouf 1983'te ve 
1988'de yapılan seçimleri kazanarak gö
revini devam ettirdi. 2000 yılında yapılan 
seçimi Abdoullaye Wade'nin kazanmasıyla 
Senegal' deki kırk yıllık Sosyalist Parti ikti
darı sona erdi. Şubat 2007 seçimlerini de 
kazanan Wade devlet başkanlığı görevini 
devam ettirmektedir. Senegal Parlamen
tosu'nda 120 milletvekili bulunmakta, baş

bakan devlet başkanı tarafından tayin edil
mektedir. 

Senegal ile Gambia arasında 1981 'de 
Senegambia adıyla bir konfederasyon ka
rarı alındı ve 1 Şubat 1982'de resmen uy
gulanmaya başlandı. Ancak bir türlü ger
çekleştirilemeyen konfederasyon araların
da çıkan anlaşmazlıklar sebebiyle 1990'
da bozuldu. Senegal'in karşı karşıya oldu
ğu en önemli mesele Casamance bölge
sinde merkezi sisteme karşı yürütülen di
reniş hareketidir. Casamance Demokratik 
Güçleri Hareketi 1980'lerden itibaren ba
ğımsızlık için bir mücadele başlatmış ve 
bu tarihten itibaren pek çok barış çabası 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 

Ülkede İslamiyet'in Yayılışı . İslam 'la ilk 
temas, V. (Xl. ) yüzyılda Sahra'da yaşayan 
Serberi Sanhace kabilelerinden Senegal'e 
gidip gelen müslüman tüccarlar vasıta
sıyla olmuştur. Tarihçiterin çoğu , İslam'ın 
Senegal'e bugünkü Futa Toro'da hüküm 
süren ve 432 (1 040) civarında öldüğü tah
min edilen TekrOr Kralı Var Cabi zamanın
da girdiğini kabul eder. Bekri putlara tap
ınakta olan bu kralın müslüman olduğu

nu, devlet ricali ve halkın İslam'a girmesi
ni sağladığını, halkıyla birlikte dinin emir
lerini yerine getirdiğini söyler. Aynı yüzyı

lın ortalarında Maliki fakihi Abdullah b. 
Yasin 'in Senegal nehri üzerindeki bir ada
da tesis ettirdiği ribatta başlattığı dini ha
reket bölgede İslam'ın yayılışını hızlandır
dı. Bu dini hareketin devamı olarak kuru
lan Murabıtlar, TekrOr krallarıyla iyi iliş
kiler içine girip bölgede İslam'ın yayılma
sı için gayret gösterdiler. Senegal'in diğer 
bölgeleri halkının önemli bir kısmının da 
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islam'a girmesine vasıta oldular. Bununla 
birlikte Murabıtlar'ın ve Gane müslüman
larının gayretlerine rağmen Mali Devleti 
kuruluncayakadar Senegal'de İslam'ın ya
yılışı küçük bir bölgeyle sınırlı kaldı. 1459 
yılına kadar Mali Sultanlığı'nın hakimiyeti 
altında kalan Doğu ve Güney Senegal'de 
Mandinge ailesinden olan Emir Sara Men
dana'nın müslüman olmasının ardından 
İslamiyet hızlı bir şekilde yayıldı. İçlerinde 
din alimleri de bulunan emirler halkın is
lam'a girmesi için büyük gayret gösterdi
ler. İslam'ın Batı Afrika'nın bütün yörele
rine ulaştırmaya çalışıldığı Mali dönemin
de bölgede Kadiriyye tarikatı yayıldı. XV. 
yüzyılda Senegal'i ziyaret eden Batılı sey
yahlar, ülkenin çeşitli yerlerinde Kuzey Af
rika ve Moritanyalı şeyhterin bulunduğu
nu kaydeder. Emlrlerle yakın ilişkiler ku
ran bu alimler zenci halkın İslam'a girme
sini sağlamak için çalıştılar. 

Mali'nin enkazı üzerine kurulan Songay 
imparatorluğu, bölgede İslamiyet'in ilk ya
yıldığı Futa Toro'nun yer aldığı Senegal'in 
kuzey bölgesini hakimiyeti altında tuttu. 
XVI. yüzyılda Kadiriyye tarikatının etkisiyle 
İslam bütün kesimlere ulaştı. Senegal top
rakları Songay'ın yıkılışından sonra küçük 
emirliklere bölündü. Futa Toro'da 1512'
de tesis edilen Fülanl hanedam 1776'ya 
kadar hüküm sürdü. Ardından putperest
lere karşı mukaddes cihad ilan eden Tek
rür boyu 1776'da üstünlüğü ele geçirip is
lami bir yönetim kurdu ve Senegal Fran
sız müstemlekesi haline getirilinceye ka
dar ayakta kalmayı başardı. Onların zama
nında ilim teşvik edildi, komşu ülke med
reselerine talebeler gönderildi. Bütün yer
leşim merkezlerinde camiler inşa edildi. 
Volof ve Sererler'in yaşadığı komşu top
raklara islam' ı tebliğ heyetleri gönderildi 
ve bu faaliyetten olumlu sonuç alındı. Fu
ta Toro el-Hac Ömer, Şeyh Maba Cahüba, 
Malik Siy, Ahmedü Bamba ve Müsa Ka-

mar gibi Senegal'de etkili olan büyük ön
derler yetiştirdi. 

XIX. yüzyılda bölgede giderek güçlenen 
Ticaniyye ve Müridiyye tarikatları islam'ın 
yayılışını daha da hızlandırdı. Batı Sene
gal'de hüküm süren putperest Cayor Kralı 
Lat Dior, Fransız sömürgeciliğine karşı di
renerek krallığının Fransa tarafından ta
nınmasını sağiarnıştı (ı 8 7 ı ) . Müridiyye ta
rikatının kurucusu Ahmedü Bamba'nın ba
bası Mumer Ente Selll'nin ( Mornar Antas
sa ly) etkisiyle müslüman olan Lat Dior, Va
laf boyunun bütün kollarının islam'a gir
mesine vesile oldu. Aynı dönemde Serer 
etnik grubunun yaşadığı topraklarda hü
küm süren Sine-Satoum Emirliği'ne ait böl
gede de İslam dini geniş ölçüde yayıldı. 
Senegal'in doğusu, el-Hac ömer'in XIX. 
yüzyılın ortalarında Batı Afrika'da kurdu
ğu ve Tekrür (Tukulor) adıyla bilinen dev
letinin sınırları içinde yer alıyordu. Bir ta
raftan Fransız sömürgeciliğinin yayılması
na karşı savaşan el-Hac ömer, diğer taraf
tan bölgedeki küçük emirliklerio tama
mını tek idare altında toplamayı başardı. 
Fakat Senegal'de Fransızlar karşısında ye
nilince 1859'da kıtanın iç taraflarına çekil
mek zorunda kaldı. 

Şeyh Ture tarafından 1953'te Dakar'da 
kurulan Müslüman Kültür Birliği (Union 
Culturelle Musulmane) Batı Afrika bölgesin
deki toplumların yeniden İslami kimliğe 
kavuşmasında etkili oldu. Senegal'de din 
hizmetleri için oluşturulan dernekler 197T
de İslam Dernekleri Federasyonu (Federa
tion des Associations lslamiques [FAIS]) adı al
tında birleşti. Bir yıl sonra kurulan ve ha
len faaliyetlerini sürdürmekte olan Cema
atü İbadi'r-rahman ise daha çok eğitim öğ
retime ağırlık vermektedir. 1969'da İslam 
Konferansı Teşkilatı'na üye olan Senegal, 
teşkilatın 1981 'de oluşturulan Enformas
yon ve Kültür İşleri Daimi Komitesi'nin baş
kanlığını yürütmektedir. 

Kadiriyye, Müridiyye, Ticaniyye ve Layi
niyye tarikatları Senegal'de geniş bir şe
kilde yayılmıştır. Müridiyye'nin merkezi Tü
ba, Ticanller'in merkezi Tivaouane ve Kao
lack şehirleridir. Batı Afrika'da XV ve XVI. 
yüzyıllarda ilk yayılan tarikat Kadiriyye'dir. 
Tarikatın Senegal'de geniş kitlelerce be
nimsenmesi XIX. yüzyılda Sldiyya Baba ve
silesiyle olmuştur. Ülkenin kuzeyinde özel
likle St. Louis ve Dakar'da yaygındır. Ka
diriyye'nin bir alt kolu olan Müridiyye da
ha çok Senegal'de yaygın olan bir tarikat
tır. Güçlü bir kol olarak 1883'te ortaya çı
kan Müridiyye, taraftarlarının sayısı bakı
mından ülkenin ikinci tarikatı durumun
dadır. Kurucusu Ahmedü Bamba tarikat 
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önderlerinden Senegal tarihinde en fazla 
iz bırakan kişidir. Onun taraftarlarının taş
kıntıklarını bahane eden Fransız idarecile
ri Ağustos 1895'te Ahmedü Bamba'yı ön
ce St. Louis'deki hapishaneye koydular, ar
dından halkı hıristiyanlaştırılmış bir adaya 
sürgüne gönderdiler. 1902 yılı sonlarında 
ülkesine dönmesine izin verilen Ahmedü 
Bamba 1903'te bu defa Moritanya'nın bir 
şehrine sürüldü. 1907'de tekrar Senegal'e 
dönmesine müsaade edilen şeyh 1912 yı
lına kadar Tişin şehrinde göz hapsinde tu
tuldu. On yedi yıl süren sürgün ve göz hap
sinden sonra Tuba şehrine dönmesine izin 
verildi ve 1927'de Tuba'da öldü. Vefatı sı
rasında 400.000 civarında müridinin oldu
ğu tahmin edilmektedir. Yerine önce büyük 
oğlu Muhammed Mustafa İmbaki (ı 927-

1945). ardından diğer oğlu Muhammed Fa
zı! ( 194 5- ı 968) geçti. Şeyhliğini onun n es
lin den gelen halifeterin yürütmekte oldu
ğu tarikat Senegal'de hala canlılığını ko
rumaktadır. Ahmedü Bamba'nın ilk defa 
sürgüne gönderildiği 12 Ağustos 1895 ta
rihi önemli bir gün kabul edilir. Yıl dönüm
lerinde yapılan anma törenine 2-3 milyon 
arasında mürid katılmaktadır. 

Senegal'de XX. yüzyılda en fazla müri
de sahip tarikatın , halkın yarısına yakını

nın mensup olduğu Cezayir asıllı Şeyh Ah
med et-Ticani tarafından kurulan Ticaniy
ye olduğu söylenir. Yüzyılın başında el-Hac 
Malik Siy tarafından yaygınlaştırılan tari
katın ana merkezi Tivaouane şehridir. el
Hac Malik'in doğum yıl dönümü ana zavi
yenin bulunduğu Tivaouane'de "gamou" 
denilen törenle kutlanmaktadır. el-Hac Ab
dullah Niyas'ın bir medrese açtığı Sine
Saloum'un idari merkezi Kaolack şehrin
de de merkezleri vardır. Yaygınlık bakımın
dan dördüncü sırada olan Layiniyye tari
katının kurucusu Şeyh imam Lay da Sene
gallidir. Tarikat daha ziyade Dakar kırsa
lında yayılmıştır. Öte yandan ülkede eği
tim öğretimin yaygınlaşması tarikatların 
rolünü giderek azaltmaktadır. 

Eğitim ve Kültürel Hayat. Batı Afrika ül
keleri içinde dini öğretime en fazla önem 
veren ülkelerden biri olan Senegal'de XIX. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar en küçük yer
leşim birimlerinde bile Kur'an okulları var
dı. Darüsselam, Kaolack, Karantaba, Madi
na, St. Louis, Sedhibou, Tivaouane, Tuba 
ve Zinguichor gibi şehirlerde din ilimlerin
de üst seviyede eğitim veren medreseler 
bulunuyordu. Sömürge yönetimi bu eği
tim kurumlarını sıkı kontrol altına aldı. 
Fransızlar'a karşı olan alimler (marabular) 
ya hapse atıldı veya sürgüne gönderildi. 
Öğretim dili Arapça olan bu medreseler-
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de Arapça eser telif eden çok sayıda alim 
ve şair yetişmiştir. el-Hac ömer ei-FCıti, 
Abdülkadir Kane, Maba Diakhou adıyla ta
nınan Muhammed Ba, Mamadou Lamine 
Drame, el-Hac Abdülaye Niasse. Şeyh Ma
lik Siy gibi alimler Fransız işgali yıllarında 
bir taraftan direniş hareketlerinin başını 
çekerken diğer taraftan din! ilimler, tarih 
ve diğer konularda çok sayıda eser telif et
mişlerdir. Şeyh MCısa Kamara ?,uhurü'l
bes{'ıtin ii tfıriQ.i's-sevfıdin adlı eseriyle 
XX. yüzyıl öncesi Senegal tarihine önem
li katkıda bulunmuştur. 

Fransızlar, Senegal'de kendilerine sactık 
müslüman din görevlileri yetiştirmek için 
1906'da St. Louis'de bir medrese açtılar. 
Ayrıca 1936'da Siyah Afrika tarihiyle ilgili 
araştırmalar yaptırmak üzere lnstitut Fon
damental d'Afrique Noire'ı kurdular. Özel
likle Vincent Monteil, Batı Afrika yazma
larından toplayabildikleriyle burada önem
li bir koleksiyon oluşturdu . Günümüzde bu 
enstitü ülkenin en büyük yüksek eğitim 
kurumu olan Şeyh Anta Diop Üniversite
si 'ne bağlı on altı araştırma merkezinden 
biri olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ülkeleri Fransız Batı Afrikası'nın merke
zi olması dolayısıyla Senegalliler, Batı eği
timi alma konusunda komşularına ön
cülük ettiler. Bununla birlikte Senegal'de 
Fransızca yazılı ve basılı ilk çağdaş edebi
yat Fransız sömürge politikasına bir tep
ki olarak doğdu. Hareketin önderi, Sene
gal Cumhuriyeti'nin ilk devlet başkanı se
çilen Leopold Sedar Senghor 1947'de ar
kadaşlarıyla birlikte Presence africaine'i 
yayımlamaya başladı. Onun Anthologie 
de la nouvelle poesie nı~gre et mal
gache ( 1948) adını taşıyan şiir antolojisi 
zenci bilinçlenme akımının oluşumunda 
önemli rol oynamıştır. Modern dönemde 
Batı Afrika'nın önde gelen şairleri arasın
da sayılan Senghor'un Chants d'ombre 
(Paris 1945). Nocturnes (Paris 1961) ve 
Le parale chez Paul Claudel et chez 
negro-africains (Paris 1973) gibi şiir ki
tapları da bulunmaktadır. 2000 yılından 
itibaren devlet başkanı olan Abdülaye Wa
de ise ülkenin önde gelen iktisatçılarından
dır; Economie de l'ouest africain (Paris 
1964) ve La doctrine economique du 
Mouridisme (Paris 1970) gibi eserleri var
dır. Nations negres et cultures (Paris 
1954). l'Afrique noire precoloniale (Pa
ris 1960) ve L 'antiquite africiane par 
l'image (Paris 1976) gibi eserlerin yazarı 
Cheikh Anta Diop ve Senegal'in İslam ta
rihindeki yeri ve Volof diliyle ilgili çalışma
larıyla Amar Samb önemli Afrika tarihçi
leri arasında yer alır. 1960'larda gelişen 
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felsefi roman anlayışının başarılı örnekle
rinden sayılan L'aventure ambigue 
(Paris 1961) isimli romanın yazarı Şeyh 
Hamidü Kane, Afrika roman geleneğinde 
önemli bir yere sahiptir. Bu romanın 

Türkçe'ye Hayat Çıkmazı (tre. İsmet To
paloğlu, istanbul 1976) ve Mahrem 
Macera (tre. Adnan Tekşen, İstanbul 

1982; tre. Saim Akmehmet. istanbul 
2000) adıyla üç ayrı tercümesi yapılmıştır. 
Onun Les gardiens du temple (Paris 
1997) adını taşıyan romanı da meşhur
dur. 
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SENET 
(~1) 

_j 

Sözlükte "dayanılacak yer, kendisinden 
destek alınan şey, delil" gibi anlamlara ge
len sened kelimesi (eski hukuk dilinde ço
ğul u senedat) terim olarak hukuki bir iş-

!emi veya olayı belgelemek için yazılmış, 
taraflarca yahut kendi aleyhine delil oluş
turan kimse tarafından imzalanmış ve ba
zı türlerinde resmi bir makamın onayı bu
lunan yazıyı ifade eder. Osmanlı dönemin
de mat:ıı<eıneterce verilen şer! hükmün kay~ 
dedildiği belge -iıe (b k i' !.AM) kadılar tara
fından · ele alınmış t:ı1=r türlü kazar vak' anın 
kayda geçirildiğLmuayyen bölümlerden ölu~ 
şan hukuki vesikalar (bk. HÜCCET) "sene
dat-ı şer'iyye" diye de anılırdı. Fıkıh litera
türünde senedin karşılığı olarak "kitab", 
"sak" ve "zikrü hak" gibi kelimeler kullanıl
mıştır (b k. SAK). Mecelle'de "borç 1 alacak 
belgesi" (md 1589, 1593) ve "gayri menkul 
mülkiyet vesikası" (md 1592, 1623, 1692) 

anlamında senetten söz edilmiş, resmi ve 
resmi olmayan borç 1 alacak (deyn) senedi
nin ispat değeri ele alınmıştır (md. 1609-

1611 ) . Türk medeni yargılama hukukun
da resmi bir makamın veya görevlinin ka
tılmadığı, özel olarak düzenlenen, altında 
tarafların veya yalnızca kendi aleyhine de
lil olan kimsenin imzası bulunan senetiere 
adi senet, noter senetleri gibi resmi ma
kam veya görevlinin usulüne göre düzen
lediği yahut onayladığı senetiere resmi se
net denir. Konusu belirli miktarı aşan da
vaların senetle ispat zorunluluğu olup res
ml senet adi senetten daha güçlü bir de
lildir. Fıkıh eserlerinde yargılama usul hu
kukunun önemli bir konusunu oluşturan 
ispat vasıtaları ele alınırken bunların be
lirli sayı ile sınıriandıniması ve her bir de
lilin ispat değeriyle ilgili geniş tartışmala
ra yer verilmiştir. Ancak klasik doktrinde 
ağırlıklı olarak şahitlik, ikrar ve yemin üze
rinde durulmuş, zamanla yargı teşkilatının 
gelişmesi ve yazının daha yaygın hale gel
mesiyle tarafların sözleşme ve borç-alacak 
ilişkisiyle ilgili beyanlarını, mahkeme ka
yıt ve kararlarını içeren yazılı belgeler de 
önemli ispat vasıtaları arasında yerini al
mıştır (bk İSBAT) . 

Öte yandan günümüz hukuk dilinde se
net kelimesi bazı tamlamalar içinde be
lirli bir maddi değeri veya ortaklık payını 
temsil eden kıymetli evrak için de kulla
nılmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'na gö
re özel şekil ve hükümlere tabi olup teda
vül kabiliyetini haiz ve ihtiva ettiği mebla
ğın belirli vadesi sonunda alacaklıya veya 
ibrazında hamiline kayıtsız şartsız öden
mesini gerektiren ve borçlunun imzasını 
taşıyan poliçe, çek ve bono (emre muhar
rer senet) gibi belgeler ticari senet, kam
biyo senetleri ya da para senetleri şeklin
de adlandırılır. Ortaklık sermayesinin be
lirli bir parçasını değerlendiren belgelerle 
anonim yahut komandit ortaklıklarda or-


