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16. YÜZYiLDA TUR-I SINA MANASTIRI

FATMAACUN

Osmanli Imparatorlugu, çok dinli, çok dilli ve çok irkli yapisi itibariyle, tarih-

teki çogulcu toplumlarin klasik bir örnegini teskil etmektedir. Imparatorluktaki

toplumsal hayat, bu dini ve irki çokluk dikkate alinarak, Islam dininin Gayrimüs-
limler için koydugu esaslar çerçevesinde ve, devletin idealleri ve çikarlari dogrultu-
sunda düzenlenmistir. "Çogulculuk", ayni zamanda, "farklilik" anlamina da geldi-

ginden, birbirinden farkli kültürlere ait gruplarin (cemaatlerin) imparatorlugun
bünyesine dahil edilmesi, bunu yaparken de, merkezi otoriteden ödün verilme-
mesi, devletin baslica endisesini olusturmustur. Neticede, ekonomik ve siyasi yön-

den kuvvetli merkezi bir devlet ile sosyal ve kültürel yönden genis özgürlüklere sa-

hip cemaatlerden meydana gelen ideal bir toplum yaratilmistir. Bu toplum, impa-

ratorlugun dagilma sürecine girdigi 19. yüzyil hariç tutulursa, modern ulus-devlet-

lerinde bile görülmeyen bir tolerans ve müsterek yasam anlayisi içinde, minimum

çatismayla devam etmistir. Ancak, son yillarda popüler olan etnik yönden çogulcu

toplumlarin isleyisine yönelik çalismalara, Osmanli Imparatorlugu'nun nadiren
dahil edildigi, bunlarin da pek çok ön yargiyi içerdigi görülmektedirl.

Farkli milletlerin Osmanli düzenine dahilolmasinin, en azindan kisa vadede,

degisme anlamina gelmedigini, Osmanli öncesine ait kurumlarin ve geleneksel
cemaat yapilarinin Osmanli döneminde de devam ettigini hemen belirtmek gere-
kir. Bu devamlilik belli kurallar dahilinde, devletin kontrolü altinda ve verdigi imti-

yazlar yoluyla gerçeklesmektedir. Osmanli idaresine geçiste bir takim imtiyazlar
edinerek varliklarini sürdüren kurumlarin basinda, Gayrimüslimlerin kilise teski-

lati gelmektedir. Osmanli Gayrimüslim teblasinin büyük bir kisminin Hiristiyanlar-
dan mütesekkilolmasi ve din adamlarinin ayri bir sinif teskil etmesi (ruhban si-

1 Bu önyargilar, özellikle Balkan ülkeleri tarihçilerinin Osmanli tarihine yaklasiminda daha belir-
gin haldedir. Bunlardan bazilari için bkz. Daniel Chirot, The Origines of Backwardness in Eastem
Europe, EconomIcs and Politics from the Early Middle Ages to the Early Twentieth Century, University
of California Press, 1989; N. G. Svoronos, Histoire de le Grece Moderne, Paris, 1972. Ancak, Osmanli
dönemine ait arsiv belgelerini kullanan arastirmacilarin çalismalariyla bu önyargilar giderek azalmakta-
dir. Bkz. Benjamin Braude - Bernard Levis, Christians andjews in the Ottoman Empire: The Functi-
oning of a Plural Society, New York, 1982; Elias Kolovos, "Bargaining for Survival: The Wordly Mfairs of
the Athonite Monks under the Ottoman Administration", CIEPO-15, 8-12july, 2002, Londra'da sunul-
mus bildiri. Bildirinin basimindan önce okuma firsati verdigi için yazara tesekkürlerimi sunarim.
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1I11'1)llililiii'liilliillym~hli' edinmelerini ve edindikleri imtiyazlari uzun yillar boyunca

.111dili 111111111'1111dalia kolay hale getirmistir. Örnegin, kilise ve manastirlarin Os-

iii~iiili (\IU'1111111("ait. aI'Hzi sahibiyetlerine devlet fazla müdahalede bulunmamis, faali-
\'1'11111'1111hc-IIi /II11irlamalar dahilinde sürdürmelerine izin vermistir. Bu izinler, mu-
ill1ylllllilili(oI"l', ahidname1er ve fermanlar yoluyla olmaktadir. Bu bildiride, Tur-i

1'111111Miiiiall(II'I'llCla (bu manastirin diger bir adi St, Catherine Manastiri'dir) yasa-
IIIUIlIil011111!'Iiliban taifesine 1573 (H. 981) tarihli bir ahidname ile verilen muafi-

)/111Ic'ii I>iii'ada yasayan rahiplerin yakin çevreleri ve devlet ile iliskileri baglaminda

1.1i,illiiiiiiaJW'elir~. Bu suretle, bir yandan, din adamlari örneginde, Gayrimüslimle-

1'111 iophiiiidaki diger gruplar ve devletle olan iliskileri, diger yandan da, yukarida

lIiiml! i~dildi~i söylenen, toplumun çesitli unsurlari arasinda sosyal dengeyi ve hu-

\!,iii'ii /lap;laiiiak Üzere devletin yaptigi düzenlemeler hakkinda bilgi edinilmeye çali-
~f 1~t(;Hktf 1'.

Konuya girmeden önce, çalismaya esas olan belge hakkinda bilgi vermek ye-
r!iieleoolacaktirs. Ahidnamede kaydedildigine göre, Hicretin ikinci yilinda (624)
'I'iii'.i Sina Manastiri'nda yasamakta olan ruhban taifesine bazi muafiyetler bahse-
dilmistir. Rahiplerin, Hz. Muhammed tarafindan kendilerine verildigini iddia ettik-
iNi IHIahidname-I nebevinin, gerçekte verilip verilmedigi hakkinda bazi süpheler
Inihiiimaktadir. Bu ahidnamenin, imtiyazlarini korumak ve devamini saglamak
aiiiariyla, rahipler tarafindan hazirlanmis olabilecegi düsünülmektedir4. Cahiliye
dl'vl'lnde de mevcut oldugu bilinen Tur-i Sina Manastiri'nin, Arap istilalari ile Is-
lain devletine dahil olmasinin.ardindan, manastirin statüsünü belirlemek üzere bii:
tili', yazili veya sözlü, anlasmaya varilmis olmasi gerekir. Çünkü, Islam ülkesinde ya-
sayan Gayrimüslimlerin konumlari ve statüleri hakkinda Islam hukuku, herhangi
bh- istisnaya yer vermeyecek derecede açiktir. Bu nedenle, ilk dönemlere ait bir
l>el~('ninveya anlasmanin varligina süpheyle bakmamak gerekir. Ancak, zaman içe-
dsInde yazili bir belge var ise kaybolmus olmasi veya sözlü bir anlasma yapilmis ise
buiiun daha sonradan manastir rahipleri tarafindan yaziya geçirilmis olmasi muh-
Il'liicldir, Çalismaya konu olan ahidname, rahiplerin Hz. Muhammed tarafindan
vl:rildiA'iniiddia ettikleri bu ahidnameye, diger bir ifadeyle sahte olma ihtimali yük-
iii:kolan bir belgeye dayanmaktadir. Ancak, sahte (?) olmasina ragmen, Osmanli
iiiakanilan tarafindan kabul edilerek onaylandigi ve buna dayanarak yeni bir ahid-
l1al1Wdüzenlendigi için, elimizdeki ahidnameye hakiki muamelesi yapilmistir.

~ Ahldiianieler, klasik dönemde, yabanci devletlere ve Gayrimüslim cemaatlere verilen imtiyazlari

lçel'eii belgelerdir, 19. yüzyilda muahede, Tanzimat sonrasinda ise tasdikname adlarini almislardir.
AhldmimdeJ'i1i biçimsel özellikleri ve yabanci ülkelere verilen bazi ahidname örnekleri için, bkz. Müba-

hili S, I<iltilkojtlu, Osmanli Belgelerinin Dili (DiplomatIk), Istanbul, 1998, s. 163-169.

HAdi H(~çen ahidname, Osmanli Arsivi (Istanbul), Ibnü'l-Emin Muafiyet ve Imtiyazat Belgeleri No:

~I'ic'hllllllllllakladir. AlÜdnamenin transkripsiyonu için Ek. Kismina bkz.

,j IILI ahl<hianicnin Arapça asli, Almanca tercümesi ve sahte olma ihtimali ile ilgili görüsler için bkz.

II, Morlli, "I\idil'!l!{c ini' Geschichte des Sinaiklosters im Mittelalter nach Arabischeri Queiien", Abhad-

Ii/liumi i/I'II'kÖiil!(licli preiissischen Akademie der Wissenschaften, Nr. 4(1918), s. 3-23.
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Hakikilikle, Osmanli döneminde verilen/onaylanan imtiyazlar Vt~hu ii lii1'11i Io(lllI'1II

ligi kastedilmektedir. Bu imtiyazlarin Hz. Muhammed zamaninda vC'l'IIIIIIW111111'

olmamasi tartismasi, tamamiyla konumuz haricindedir. MetodollÜik açiihiii diWI

nüldügünde, tarihi bir belgeyi hakiki kabul edip verdigi bilgileri elestirin<~d('ii, In

mamiyla dogru kabul etmek ne derece hatali ise, belgenin sahte oldugunu diis(liii,.
rek içerdigi bilgileri otomatik olarak reddetmek de, o derece hatalidir, ller till' (:ii'

rihi belgenin kullaniminin kendine has problemleri vardir. Elestirel bir bakis açi"
siyla ve en temel sorularin sorulmasiyla bu problemlerin üstesinden gelinebilir. Bu
çalismada da, bu tür bir yaklasim benimsenmistir.

Sina Yarimadasi'nin daglarla kapli yüksek kesiminde yer alan Tur-i Sina Dagi,
Hiristiyanlar için kutsal bir mekandir. Iskan yerlerinden ve insanlardan uzakta,
yüksekligin verdigi tanriya yakinlik duygusuyla Sina Dagi, rahiplere, kendilerini bü-
tünüyle ibadete ve tanriya adayabilecekleri bir ortam sunmaktadir. Zor iklim ve
çevre sartlarinda sabirla sürdürülen manastir hayati, rahiplerin ruhlarini ve beden-
lerini terbiye ederken, Sina Manastiri'ni eski piskoposlarin sürgün yeri haline de
getirmistir.

Manastir hayatinin, manastir disinda, ruhani olmayan insanlarin sürdügü ha-
yattan çok farkli olmasina ragmen, tamamiyla dis dünyaya kapali ve izole bir hayat
olmadigini hemen belirtmek gerekir. Manastir geleneginin, "dünyada hayat sürme
fakat dünyanin hayatini sürmeme" felsefesine ragmen, bu gerçekte çok az uygu-
lama alani bulmus, ruhaniler, seküler dünya ile yakin ve siki iliski ve isbirligi içinde
olmuslardirs. Tur-i Sina Manastiri'ndaki rahiplerin ziraat ve ticaretle ugrastiklari ve
çevreleriyle temas halinde olduklari ahidnameden anlasilmaktadir. Yine belgeden
anlasildigina göre, Tur-i Sina Manastiri'na gelen giden (ayende ve revende) eksik
olmamaktadir. Manastirlar, dini egitim kurumlari olmalarinin yani sira, ruhlarinin
ebedi kurtulusunu arayanlarin da ugrak yeri olduklari için, sikça ziyaret edilmekte-
dir. Ziyaretçiler bazen iki yil gibi uzunca bir süre manastirda kalmaktadir.

Manastirdaki rahipler, Sina Dagi'nin civarindaki vadilerde ve sahrada yasayan
bedevi Araplarla da iyi iliskiler içindedir. Bedevilerden hastalanan oldugunda iyi-
lesmeleri için gerekli ilaç, malzeme vs. yi rahipler tedarik etmekte, bedeviler de ra-
hiplere, sikintili zamanlarinda yiyecek temin etmektedir. Karsilikli istifadeye daya-
nan bu rahip-bedevi iliskisi devletin gözetiminde sürmekte ve bedevilerin kilise1ere
girmek gibi olumsuz hareketini önlemek üzere uyarida bulunulmakta, rahiplerin

s Manastir hayati ve zenginligin uyusmaz görünmesine ragmen, manastirlar zaman içerisinde, ba-

gislar ve imtiyazlar yoluyla oldukça büyük miktarlara ulasan arazi, hayvan sürüleri vs. ye sahip olmuslar-
dir. Rosemary Monis, Monks and Laymen in Byzantium 843-1118, Cambridge University Press, Cam-

bridge, 1995, s. 90, 167. Manastirlar yönetimlerin degismesinden de oldukça az etkilenmislerdir. Örne-

gin, Aynaroz Adasi'ndaki Ortodox HiristIyan manastirlarinin Osmanli idaresine geçtigi ilk dönemler
hakkinda bkz. Elizabeth A. Zachariadou, OlASafe and Holy Mountain: Early Ottoman Athos", Mount At-

has and ByzantIne MonastIcIsm, Papers from the 28thSpring Symposium of Byzan tIn e Studies, Birming-
ham, March 1994, s. 127-132.
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yardimlarina karsilik, onlarin varliklarina ve sürdürdükleri hayat tarzlarina müsa-
maha gösterilmesi tavsiye edilmektedir.

Manastirda, civardaki MüslÜman bedevi Araplarin gelip namaz kilacagi,
imamlik ve mÜezzinlik yapabilece~i bil' mescit bile bulunmaktadir. 1583 (H. 991)
tarihli ve manastirin bagli oldu~u Misir beylerbeyine gönderilen bir fermanla,
mescidin bu statüsü belirtilmekte v(' haricden müdahale olundugu takdirde men
edilmesi emredilmektedir(\. Manaslinil içinde bir mescidin bulunmasi ve rahiplerin

yakin çevrelerindeki MÜsIÜmalilarla iyi iliskiler içinde olmasini, Dogu Hiristiyanlik
gelenegi içinde degerlendirnH'l~ gerekir. Avrupa'da yasanan, Müslümanliktan uzak
Hiristiyanliga karsin, n{)~ii LLLrisiiyanligi, Islamiyet'in ortaya çikisiyla birlikte, bu
yeni dinle bir arada yasamak eliirlllTliinda kalmistir. Osmanlilarin bölgeye hakim
oluslarina kadar geçen yakla~ik dokuz yüz yillik zaman içinde süregelen bu müste-
rek yasam tarzi, Osiiianlilarelan sonra da devam etmistir.

Hiristiyanlik v(' islainiyt.t't. hir ÜçÜncü unsuru, Yahudiligi de eklemek gerekir.
Tur-i Sina, Hz. Musa'nin Tani'liliII emirlerini aldigi dag olmasi nedeniyle, Yahudi-
ler tarafindan da kiitsal aeleledilinektedir. Ancak, incelenen ahidnamede yalnizca

nasara, yani Ili dstiyaii l'aliipltH'clt.1isÖzedilmektedir. Yahudiler, manastir ve rahip-
lerden Özelliklt' in,ak Ilitlilinaya çalisilmaktadir. 1567 (H. 975) tarihli, Misir beyler-

beyi ve kadisiiia gÔIHkrilt'1I dip;er bir fermanda, Yahudi taifesinin, gelenege aykin
olarak, mübarek makanm, yaiii Tur-i Sina'ya, kirli ayaklariyla bastiklari, bununla da
kalmayip, vcba bahaiiesiylt. hiirrlcla toplandiklari ve manastirdaki rahipleri rahatsiz
ettikleri kaydcdi\iiwkt.e, (~skidt'lIht'd yerlesik olmadiklari için bir ferdinin bile bu-
rada kalmasina iziii wl'ilnH'nH'si t'inredilmektedir7. Manastirlar, hastalik, kitlik, sel

vs. gibi tabii felaket zanianhiriiicln, savas ve kriz durumlarinda, barinak ve yiyecegin
saglandigi siginak yt:rlel'i OhUIlSt.iiI.H.Ancak, fermanda bahsedilen veba salgini, ha-
kiki olmak yerine, Tur-i Sina'ya Kdnwk için Yahudilerin uydurdugu bir bahane gibi
görünmektedir.

Rahiplerin pedevi Araplarla Vt'Yahudilerle olan iliskilerini anlamaya çalisirken
göz önüne alinmasi gercl<.(~iinokta, bii iliskilerde eskiden beri olagelenin esas,
hatta kanun oldugu, eger ge~~iiii~t.t'i'll'licp;igörülmemisse, gelenege hi laf sayildigi ve
yasaklandigidir. Osmanlilarda, "kadiiiiclt'n olagelen" nin "kanun" haline geldigi ve
hilafina uygulamalarin yasaklaridip;i iyi bilirimektedir. Bu anlamda, gelenek ve ka-
nun, manastirlarin idarelerinde ve ckvktk olan iliskilerinde belirleyici unsuru tes-
kil etmistir. Tanriya adanmis yerler olmalal'I nedeniyle de, seküler otoritelerce ras-

gele müdahalede bulunulmaktan çekiliiimis, kanunlarin uygulamasi da genelde
manastirlarin lehine olmustur.

(\Bahsedilen fermanin asli. transkripsiyol1u ve Almaiica tt~rcÜmesiiçin bkz. Klaus Schwarz. Osma-
nische Sultansurkunden des Sinai-Klosters in iiirkisc1la ,~}Jraclie, Freigburg, 1970, s. 45-47.

7 Bahsedilen fermanin asli, transkripsiyonu ve Alinaiica tercümesi için bkz. Schwarz, Osmanische
Sultansurkunden, s. 41-43.

8 Morris, Monks and Laymen in Byzantium, s. 110.115,
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Manastirlarin tasarruftaririda olan mülklerinin sahibiyeti, geçerli bir kaiiiiii!

statüye sahip olmadan fazla devami edemez, dolayisiyla da manastirlar bi ..kaç yil.

dan fazla yasayamazlardi. Bu nedenle, mülklerini ve geleceklerini garantiye aliiiak
manastirlarin en büyük gayesiydi. Bunu da, ancak, kanun yoluyla gerçeklestiriIebi-

liyorlardi. Her iktidar degisiminde tasdik edilen belgeler, mahkeme konusu olaii
davalar ve her ikisi için evvelki statülerini emsal göstermeler hep bu nedenleyeli.

1517 tarihinde Osmanli topraklarina katilan Tur-i Sina manastirinda yasayan rahip-
lerin en bÜyük endisesinin de mevcut statülerini devam ettirmek, yeni yönetimde

kanuni ve kendi lehlerine bir statü kazanmak oldugu tahmin edilebilir. Bunu ya-

parken de en büyük dayanaklari, önceki dönemlere ait statüleri olmustur. Osmanli

idaresine geçildiginde rahipler, Hz. Muhammed zamaninda kendilerine verilen ve
dört halife ve sonraki dönemlerde aynen tasdik edilen statü ve imtiyazlarin i. Selim

(1512-1520), Kanuni Sultan SÜleyman (1520-1566) ve II. Selim (1566- 1574) tara-

findan aynen kabul ve tasdik edildigini iddia etmektedir9. Yine rahiplerin belirtti-

gine göre, Hz. Muhammed zamaninda kendilerine bahsedilen imtiyazlarin kayde-
dildigi ahidname-i nebevi Osmanli hazinesinde saklanmaktadir. Bu ahidnameye

bakilip seriata uygunlugu kontrol edildikten sonra imtiyazlar yenilenmistirlo.

Rahiplere verilen imtiyazlarin basinda vergi ile ilgili olanlar gelmektedir. Kadi-

lari, rahipleri ve ibadetle mesgulolan diger ruhban taifesi tamamiyla haracdan

muaf tutulmustur. Yine, bu tenha daglarda ziraatla ugrasan rahiplerin mezralarin-

dan ve ürünlerinden ösür de alinmamaktadir. Yapilan zirai üretim manastirin ihti-

yacina yönelik oldugundan vergiden muaf tutulmus, Müslümanlarin da bu ürün-

lere ortak olmalari engellenmistir. Ayrica, Mali mülkü olan ve ticaretle ugrasan ra-

hiplerden 12 dirhemden fazla vergi alinmamasi, bas vergisi olarak toplanan cizye-
nin ise haddinden fazla teklif edilmemesi emredilmistirll.

9 Hz Muhammed dönemi sonrasinda, Misir Sultani Kayitbay tarafindan rahiplere verileli iml.iyaz-

larla ilgili ferman ve diger Arapça fermanlar için bkz. Moritz, "Beitrage zur Geschichte des Sinaiklostl~l's,
s. 23-62.

lO II. Selim'in tahta geçisini (24 EylÜl 1566) takip eden iki-üç yil içerisinde, Ortodoks lhrisiiyaii

manasiirlarinin mallarina devletçe el konulmus ve önceki dönemlere ait imtiyazlari yeniden gÖzden ge-
çirilmistir. Bu konu ve krizin Aynaroz Manastin'nin mÜlkleri ve imtiyazlari üzerindeki tesirlm'! hak-

kinda, bkz. John C. Alexander, "The Lord Giveth and the Lord Taketh Away: Athos and the (;olil1s(':i-
tion Affair of1568-1569", MountAthos in the 14th -16th Centuries, Athens, 1997, s. 14H.\WO, i<:liiiii~,di.:ki

ahidname, Hiristiyan dini kurumlarini derinden etkileyen bu ekonomik krizden sonra vCl'iidl~1 (157)1)
ve daha önceki imtiyazlarin yenileninesi mahiyetinde oldugu için Tur-i Sina Manasun'lilIl krizikn fazla

etkilenmedigi düsÜnülebilir. Ancak, manastira ait arazilerin ve mülklerin akibeti liakkiiida Yl'tt:rllbilgiye
sahip olmadigimiz için, bu görÜsÜ fazla ileri götürmemek gerektigi düsüncesiiideyi~..

11 1816 tarihli bir fermana göre, Tur-i Sina Manastin'na bagli olan St. Gcorgios Manastil'I rahip.

leri, cizye ve ödemeleri gereken diger vergilerden muaf tutulmuslardir. Bu imtlyazli siatÜlerinin ol1ay-
landigi en geç tarih 1791 olarak bilinmektedir. P. Hidiroglu, "Katalogos Episnion (hhoinanikon Egg-

raphon tis i. M. Sina", EpistImonIkon Ereman Lefkasia, X(1979-19RO), s. !lti!\. ("Uataloguc of the Offi-

cial Documents of the Holy Monastery of Sinai", Annual of the Cen/I'(' (hi, ..,dmitilk N(:.çcli/'clJof Lefko-

sia). Bu referansa dikkatimi çeken ve ilgili kismi Yunancadan tercÜme eden Suphia Laiou'ya tesekkür
ederim.
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Rahiplerin manastirda herhangi bir silah bulundurmalari yasaklanmis, koruma
ve savas isinin Müslümanlara ait oldugu bildirilmistir. Manastir rahipleri ehl-i zim-
met statüsüne dahil edilerek, himaye altina alinmistir!2. Padisahin "raiyyeti" ve
"emaneti" olmalari sebebiyle, ahidnamede belirtilenler disinda vergi istenmesi ya-
saklanmistir. Manastirin mülkleri de padisahin korumasi altindadir. Bu mülklere
Müslümanlarin müdahalede bulunmalari veya mescit yapiminda kullanmalari en-

gellenmistir.

Yukarida belirtilen her bir kuralin zikredilmesinin ardindan, rahiplerin yal-
nizca kendi ibadetleri ile mesgulolduklari, hatta "devam-i devlet-i padisahiye" dua
ettikleri, bu nedenle rahatsiz edilmemeleri ve gereksiz sikintilara sokulmamalari
hatirlatilmistir.

Sonuç olarak, Tur-i Sina manastiri ve rahiplerinin padisahin himayesinde ve
eskiden olagelen statülerine bagli kalarak varliklarini sürdürdükleri, rahiplerin
kendi ibadetleri ile mesgulolmalari karsiliginda, devletin adeta onlarin çikarlarini

korur bir pozisyonda oldugu görülmektedir. Rahiplerin civardaki diger Arap ve
Yahudilerle olan iliskileri konusunda ise, bir grubun digerinin haklarina, gayri ka-
nuni biçimde müdahale etmesine engel olunarak aralarinda sürtüsme çikmasi en-

gellenmistir. Devletin, Tur-i Sina Manastiri'ndaki din adamlarina olan tutumu, ayni
zamanda, Müslim-Cayrimüslim iliskilerinin ufak bir modelini bize sunmaktadir. Bu
iliskilerin hukuki statüsü, Osmanlilardan çok önce, Islamiyet Ortadogu, Kuzey Af-
rika ve Iber yarimadasina yayildiginda belirlenmisti. Fakat, yine de bu genis sahada
ve uzun dönemler boyunca Cayrimüslimlerin statülerinin, hiçbir mahalli fark
olusmadan ayni kaldigini, degismedigini düsünmek hatali olur. Bu farklari anla-
mak üzere ileride yapilacak çalismalar çogulcu toplumlarin isleyisini anlamamiza
daha fazla katkida bulunacaktir.

!2 Islam hukukunda Gayrimüslimlerin statüsü hakkinda bkz. Yavuz Ercan, Osmanli Yönetiminde

Gayrimüslimler, Kurulustan Tanzimat'a Kadar Sosyal Ekonomik ve Hukuki Durumlari, Ankara, 2001, s.
1-49.
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EK:Ahidname. Osmanli Arsivi (Istanbul), Ibnü'l- Emin Muafiyet ve Imtiyazat
Belgeleri, No: 3.

Sebeb-i Tahrir-i Kalem Fasihü'l-Lisan ve Muceb-i Takrir-i Rakam Sahihü'l- Be-

yan Budur ki

Hala kadimü'l-eyyamdan Cebel-i Musa Aleyhisselamda sakin olagelen ahbar-i
nasari ve millet-i mesihiyandan bazi riyazet kes kesisler ser'-i serif-i nebevi sallalllabu
ala sariihi meclisine hazurun olub bast-i kelam ve takrir-i meram idüb bundan ak-
dem tevabi kazalarindan olan Bender-i Tur-i mübarekeye gelüb badehu Vadi-i Mu-
kaddeseye say' idüb makam-i kelimullah-i aleyhisselam vesselatuhu a'ni Cebel-i
Münacaata çikub ve Tur-i Sinayi ziyaret kilub ol vadide vaki' ve zaman-! cahilyette
mebni olan deyr deyrine görüb ala mahu'l-hak fi kü1li macelle hakk kesf idüb vaki
hali havi ve musaddukayy-i makali tavi bi-halel ve bi-illet bir sahih hüccet virmis idi-
gin el-haleti hazihi tedebbür ve teakkul ve tefekkür ve teemmül idüb görüldü ki
bade zaman eshab-i agrazin hükkam-i dünya ile idecegi sual cevab-i safi olub min
bad anin gibileri mani ve dafi bir hüccet-i aheri dahi lazim imis sol ahidname-i ne-
bevi ve misak-i Mustafavi ki risalet-penah Muhammed bin Abdullah hazret-i resuluI-
lah bizim aba ve ecdad ve eimme-i kübra-i üstadin-i saire raiyyetleri olub zimmet
kabul itdikleri içün ihsan itmislerdir. Pes ol ahidden ila yevmina haza zikr olunan
ahidname-i mübarek mezmununca Hülafay-i rasidin-ridvanullahu taala aleyhim
ecmein-ve eslaf-i selatin-i din-nevverallahu mizacihim ba nevarü'l- yakinden yani-
mizda mahfuz ve mazbut ve mektub ve merbut olan merasim-i kerimeye ve havakin-
i kiram-i al-i Osmandan nasib-i elviyyetü'n-nasre'z-zahire fatih-i Samat ve'l-Kahire
kati-i urug-u tugat-i çerakise kasir-i kase-i ruus-i anasira hadimü'l-harameyn es-
Sultan Selim Sah-enarallahu burhanehu dan ve oglu Sultanü'l-azam ve hakanü'l-
muazzam sultan-i selatin-il mücahidin ve'l-guzat ebu'l-fütühat es-sultan Süleyman
Handan-tabe serahu-alel husus padisah-i cihan penah melik-i mülk-i istibah malikoi
rikabü'l-ümem sultanü'l-arab ve acem Süleyman-i Sani hadi-i asere-i Osmani melik-i
mülük-ü ben-i adem zillullah-i fi'l-alem sehinsah-i kerim padisahimiz Hazret-i Sul-
tan Selim-izzeallahu ensarehu-vezaif-i iktidareden elimizde olan ahkam-i azimye
nazar olunub bu cümlenin mazmununu mutazammun bir temessük murad eyleriz
ta ki sicillat-i mahfuziye kayd itdürüb suretin ihrac ve lede'l-ihtiyac anin ile ihticac
idüb mademki mühimm olmaya zikr olunan ahidmane-i mübarek ve usul-i ahkam-i
serife ibrazindan müstagni olub huzur-i kalb ile duay-i devam-i devlet-i padisahiye
istigal gösterevüz deyüb bu matlub-i mesruhun husulü babinda ziyade ibram ve il-
hah itdikleri baisden ellerinde olan bazi ahkam-i serife kavlince asli hazineye alinan
ahidname-i nebeviyyenin suretin ve sair ahkam-i serife getürdüb her birinin
evvelinden ta ahirine nazar kilub görüb ser-i serife mutabik olmagin festadlig bima
fi-kitabü'l-ahdi'l-mezkur insaallah bu ol kitabin Türki tercümesidir ki zikr olunur:

Isga oluna, bu bir kitaptir ki bunu Muhammed bin Abdullah ki Resulullahdir
ve kaffe-i nase besir ve nezirdir bade'l-resul bir mübtegay-i ayet: "Ve kaneallahu azi-
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zen hakima" enas içün Allah üzerine hüccet olmamak içün Abdullaha olan vedi-
atullaha emin ve mütemindir millet-i mesihiyye ve kavm-i nasaranin iragina ve ya-
kinina fasihine ve acemisine marufuna ve mechulüne ahd olmak içün cem-i ehl-i

milletine yani ba ser hem ümmetine yazdi ümmetinden her kim bu ahidnamede
olan ahd ve misaki boza Allahin ahdin bozub misakina uymamis olur ve emrine
muhalefet idüb taaddi itmis ve dini istihza kilmis olur feenüzübillah lanete layik
olur sultan olsun keda olsun ve bil cümle kim olur ise olsun imdi kacan bir rahip ya

sayeh bir dagda ya vadide ya magrada ya abadan ya sehel ya remilde parende ve
kenisede ve mabedde olub ihtima yani saglanirlar anlarin verasinda kendi taksim
ile ve anvan ve ensar ve ehl-i milletim ile anlari cemi iddeler yani esbablari ile ko-
rucu ve bekcim bu sebebden anlar benim raiyyetim ve ehl-i zimmetimdir ve dahi

ehl-i zimmet harac gibi ve gayri gibi tahrnil itdikleri muinetlerde ben anlari icadini
men ve def iderdim bunlara cebr ve ikrah yoktur ve kendülerinden kadi ve rahib
olanlar uzlet-nisinler kemakan kendi hallerinde olalar tagyir itmeyeler ve seyyahlari

seyahatinden bikmayalar ve kiliseleri malindan mescid binasina ve menazil-i müs-
limine nesne girmeye her kim bu menahiden birin itse tahkikullahin ahdin bozub
resuluna muhalefet itmis olur ve dahi kadilarindan ve rahiplerinden ve kendü iba-

detleriyle mesgulolanlarindan harac alinmaya garamet çekdirilmeye ben bunlarin
zimmetlerin saklarim her yerde berrde ve bahrda sark ve garb ve simalde ve ce-
nubda kanda olurlar ise bunlar benim zimmetimdedir ve misak ve emanetimdedir
cemi kendülere mekrum olanlardan kezalike sunlardir ki tenhaca daglarda ibadet
iderler mezraalarindan harac ve ösür alinmaya ve Müslümanlardan anlarinla ki-

mesne ortak olmaya zira ol ancak maaslari içindir ol vakit ki tahayyüller irise bun-
lara her bir irdebde bir kadeh vireler ve anlara sefere is ve cenge çikartmayalar ve

harac istemeyeler ve eshab-i harac olanlardan dahi ki yerlü yurtlu mülk-i mallu ve
bazirganlik idenlerden 12 dirhemden ziyade almayalar ve baslari haraci içün dahi
hadden fazla teklif itmeyeler ve bir mübtegay-i ayet: "Vela tücadilü ehl-el kitab-i illa
billeti hiye ahsen" ahsen vechi üzere mücadele ideler ve anlara merhamet birle
depreneler ve anlari incitenler kanda olurlar ise olsun men ideler ve bir nasraniye
hatun bir Müslümana tezvic eylese ol müslüman ol avratin rizasi üzere ola kilisala-
rina varub namaz kilmadan men' eylemeye ve dini havasina mani olmaya ve kilise-
lerin meremmet ve tamirinden men' itmeyeler bir kimse ahdullaha hilaf itse ve
ziddina itimad kilsa tahkikullahin ve resulullahin misakina asi olmus olur bunlarin

itdükleri ahda göre muavenetdir ve anlara nakl-i silah lazim degildir bel müslü-
manlar anlar içün cenk iderler bu ahid ta kiyamet-i dünya münkazi olunca ümme-
timden kimesne hilaf itmeyesün deyü emr olunub zeylinde esahab-i kibardan bu

isimleri yazilanlari suhudü'l-hal yazilmistir görülmegin nitekim zikr olunur:

Ali bin Ebu Talib, Ebubekir bin Ebufehafe, Ömer bin el-Hattab, Osman bin
Affan, Ebu'l-Dirda, Ebu Hariret, Abdullah bin Mesud, Abbas bin Abdülmuttalib,
Fazil bin Abbas, El- Zebir bin el-Avam, Talha bin Abdullah, Said bin Maaz, Said bin."
Abbas, Sabit bin Nukayyis, Zeyd bin Sabit, Ebu Hanife bin Ubeyd, Hasim bin
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Ubeyd, Matem bin Kureyis, Çavus bin Sabit, Abdüssamed bin Hasan, Abdullah bin
Amr bin el-Assve Azib bin Yasin-ridvanallahu aleyhim ecmain

Bu ahid Hulafay-i Rasidinden Ali bin Ebu Talib mescid-i neb-i aleyhisselamda
dest-i hattin vaz idüb yazdi hicret-i nebeviyyenin ikinci senesinin üçüncü günü idi
Muharremü'l-haramin ve nüshasin hizane-i sultanda kodi asli Taif edimlerinden

bir edirnde mektub idi deyü mübeyYin olmagin ve sol asI ki bu suret-i sahiha andan
nakl olunub bu minval üzere kayd olunmustur kitada rub' tabak cismi mikdarinda
bir yesil renklü habek cedlü müzehheb turunculu zaYiyesimüzehheb bögürü tu-
runculu on üç varakh mücellidde ol asli sonra tercümesi yazilmis ve dokuz yüz
yetmis yedi Cemaziyü'l-ewelinin evasiti tarihinden mevali-i azamdan Misir efendile-
rinden umdetü'l-mevali Mehmed efendi hatmiyle mahtum imzasiyla mümzi bulu-
nup itimad olunmagin bu zikr olunan ahkam-i münifenin her biri alamat-i serife
ile ale 'l- ade mevsumdur bu kaside-i ahidnamede olandan fazlen bu taife-i ruhban

ki Cebel-i Münacaat ve deyr-i Tur-i Sina'da kanithdur yani ele 'd-devam sakinlerdir
musafirinden sadur ve varid ve ayende ve revende yani geli ci gidici eksik olmayub
anlari ziyafetten hali olmadiklari baisden la-siyemma vadi-i mübarekin etrafinda
olan evdiye ve dest ve fezada sahranisin bedevi Araplarin sagar ve kibarina ve zükur
ve enasina muayyen dakikleri oldugundan maada asha ve merzalarina her ne lazim
gelürse viregeldükleri ve urban her halde anlardan müntefi olduklari baisle bunla-
rin umuruna da müsammaha olunub bunlari incitmeyeler ve Araplar deyrlerine
girmeyeler deyü yazilmagin bir mübtegay-i ayet: "Atiullahu ve atiu'r-resul ve ulul
emr-i minküm" bu temessükat-i mesruhada olan evamire imtisal ve nevahiden icti-
nab idüb bu tomar-i latife ki cümlenin nazmununu havidir vakt-i hacet-i hüccet

olmak içün talebIeriyle tahrir olunub yedIerine vaz olundi lede'l-iftikar ibraz ve ih-
zar ideler

Tahriren fi evail-i Sabani'l-muazzam sene ihda ve semanin ve tisamie hazihi'n-
nüsha iltihay-i naklet anha mümziye bi hatm ve imza Abdullah el-mevla hilafe be
divan-i Misir ve bi imza Nimetullah bin Osman el-kadi-i bi Bender-i es-Süveys ve't-
Turü'l-mamureyn ve be imza Ahmed el-kadi be-medineti Sam.

Mutabik li asl-i ali Mehmed Saadeddin el-kadi-i bi-mahruse-i Misir.

Suret-i nakl an asliha bi-marifet-i Misir el-vara Abdullah el-mevla hilafe bi di-

van-i Misir.

El emr-i fiIhakika kema fi hakka hazihi'l- vesiyaka ezaf-i ibadullah errahman el
fakir esserif nimetullah bin Osman el-kadi-i bi Bender el- Suveys ve't-Turü'l-mamu-
reyn.


