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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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merkez bürokrasisi ile ayan arasında 
imzalanan belgenin adı. 
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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-


