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MEKTUBU
Ord. Prof. I. HAKKI UZUNÇAR~ILI
Sultan II. Bayezid son senelerinde hayatta kalan Ahmed,
Korkud ve Selim isimlerindeki üç o~lundan ya~ca en büyükleri
olan Ahmed'i —babas~na kar~~~muti, halim ve çok erkek evlâd~~
olmas~ndan dolay~— hükümdar yapmak istemi~~ve bu yüzden ~ehzadeler aras~nda saltanat mücadelesi ba~~göstermi~tir.
Tarihlerde görüldü~ü üzere Selim, K~r~m üzerinden Rumeli'ye
geçmi~, Korkud Istanbul'a yak~n olmak için vali bulundu~u Antalya'dan Manisa' ya gitmi~ti. ~ehzade Ahmed'in hükümdarl~~~n~~temin
etmek isteyen Vezir-i âzam Had~ m Ali Pa~ a, ~ahkulu isyan~nda
maktul dü~tü~ünden Ahmed, suyun menba~nda bulunan bir yard~mc~dan mahrum kalm~~t~ ; mamafih devlet ricalinin ekserisi halim
olmas~~sebebiyle ~ ehzade Ahmed'in hükümdar olmas~n~~ arzu ediyorlard~.
Selim'in babas~n~n üzerine yürümesi s~ras~nda babas~na yard~m
ve bu suretle saltanat~~temin etmek üzere Amasya'dan ç~karak Bursa
Yeni~ehiri'ne kadar gelmi~~olan ~ ehzade Ahmed, Selim'in ma~kaçt~~~ndan bahis ile geri dönmesi hakk~nda babas~ndan
lf~p
ald~~~~emir üzerine pek müteessir olmu~~ve mutlak surette babas~n~n
elini öpmek üzere Istanbul'a gelmesi için müsaade edilmesi hakk~nda
vezir-i âzama —bu s~rada Hersekzâde Ahmed Pa~ a vezir-i
âzamd~— suretini a~a~~ya koydu~um mektubu göndermi~tir'.
Pa~a Lalam Hazretleri Muazzam
Tühaf-~~tahiyyât-~~safiyat (dua k~sm~ndan sonra) inhây-~~re'y-i âlemâra
oldur ki bundan evvel hâmil-i varaka-i mahabbet ve nâkil-i sahife-i meveddet
Ça~nigirba~~~Mirza — bendenizle astâne-i saadete mektub gönderilip bu
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muhibbiniz varup devletlu Hüdavendiglir hazrtlerinin— mübarek elini öpüp
hay~r dualann ald~ktan sonra kannda~~ m S e lim'in fitne ve fesad~n~~def etme~e hfis~~-i icazeti iltimas olun~nu~~idi. Elhaletühazihi mezkür bendenizile
I:fikir:4 hümayun vdrid olup —e~er mezkar, mukabelede münhezim olmayayd~~
an~n tedibine gelmek caiz olmu~~idi; amma— Elhamdülillah sana lâz~ m olan
hizmet al~sen veçhile de! oldu; ~imdi sana münasib, makarr~na —avdet etmektir deyu buyurulmu~. Mahfi olmaya ki r~zezkr2r bendeleri avdet edip geldikte bu ~nuhibbiniz —Yeni~ehir civar~nda olup benim aksay-~~murad~m ki
varup hay~r dualann alm~~kt~ r ; bu miktar yak~n— yire gelmi~ken takbil-i
eyddi-i kerime4 ~ehin~ahi ile hay~ r dualann almaktan red olunup halk içinde
hacil olmaktan &lük olmak evlâ olma~~n mezlair bendeniz zikrolunan —mutad~n husuli içiin kemal-i ~efekat ve inayetinize binden sâniyen irsal olundu.
Mezkdr Selim cenzi-i ezmanda muhalefet ve Isyan üzere olup bu muhlisiniz
otuz bir y~l hân~ma tâat ve i~~kiyad üzere —süldk edip kavlen ve fiilen muhalefet vaki olmadu~una fark ne oldu? Ha~a k~mal-i inayet ve himayetinizden
ki bu hacalet caiz görüle. Imdi eltâf-: kâmile ve âteif-: ~âmilenizden —memul
ve mesul oldur ki bu murad~~~imdiyedek ytimn-i himmetiniz ile hâs~l olan cemi-i
—muradattan ehem bilip husulünde n~~kadar gerekse hüsn-i ikdam ve ihtimam
zuhura— getüresiz ki bitmesini mahza bu cânibe olan fart-~~inayet ve himayetinizden ve bitmemesini adem-i mahabbetinizden— bilidim ; bir türlü dahi
de~ildir; tahkiken ~öyle mülâhaza buyunda. Bir bu miktar dahi ömriim—
olursa bir dahi bunun gibi murad~ m ve maksudum vaki olaca~~~maldm de~ildir—
ana göre ihtimam gösterile ; in~aallahü teâlâ. Çan vüfur-: ref~t ve inayetinize
itimad-i küll-f has~ld~r, bu mikdarla ihtisar olundu. Baki z~ll4 viicud memdud
bâd birabbilibad.
Muhibb-i be minnet
Ahmed

