BABASINDAN SONRA SALTANATI ELDE ETMEK
~ÇIN KARDE~'~~SEL~MLE ÇAT~~AN ~EHZADE
BAYEZID'IN AMASYA'DAN BABASI KANUNI
SULTAN SÜLEYMAN'A GÖNDERMI~~
OLDU~U AR~ ZA*
Ord. Prof. I. HAKKI UZUNÇAR~ILI
Osmanl~~ tarihlerinde görüldü~ü üzere daha babalar~n~n sa~l~~~nda onun yerine hükümdar olmak için bilhassa Bayezid'in ihtiras~~yüzünden biraderi Selim ile aralar~nda rekabet ba~~göstermi~ti. Hürrem
Sultan~n ölümü, Bayezid'in babas~ndan sonra hükümdar olaca~~~
ümidini zay~flatm~~t~. 965 H./1558 M. de Istanbul'a yak~n olarak
Kütahya sanca~~nda bulunan ~ ehzade Bayezid'in oradan al~narak
Amasya sanca~~na ve Saruhan (Manisa) sanca~~nda bulunan ~ ehzade
Selim'in de Konya sanca~~na nakledilmeleri kararla~t~r~larak kendilerine bildirilmi~ti.
Evvelden beri Bayezid ile aras~~iyi olm~yan Selim emri al~r
almaz derhal Konya'ya gitmi~~ise de bu de~i~ikli~i kendisinin ümit
besledi~i saltanat namzetli~inden uzakla~t~r~ld~~~na i~aret telâkki
eden Bayezid, Amasya'ya gitmek istememi~~ve kendisine nasihat
için gönderilen dördüncü vezir Pertev Pa~ a'ya a~~r muamelede
bulunmu~~ve bundan istifade eden Selim taraftarlar~~ da Bayezid
aleyhinde tahrikâta ba~lad~klanndan neticenin iyi olm~yaca~~n~~hisseden Bayezid mecburen Amasya'ya gitmi~~ve o~ullanndan Orhan'a
Çorum, Mahmud'a Canik ve Osman'a da ~arki Karahisar sancaklan
verilmi~ti.
Bayezid'in Amasya'ya gitmemek istemesi Selim taraftarlann~n
propagandalariyle ~syan mahiyetinde olarak pâdi~aha arzedilmi~~
olmas~ndan dolay~~her ihtimale kar~~~baz~~beylerbe~i ve sancak beylerine haz~r bulunmalar~~emrinin verilmesine sebep olmu~tu. I~te
bu haz~rl~klar~~ve biraderinin aleyhindeki faaliyetini haber alan
*Bayezid'in muhtelif mektuplar~~ için bk. ~ erafettin Turan, ~ehz.dde
Bayezid'in babas~~ Kanuni Sultan Süleyman'a gönderdi~i mektuplar. Tarih Vesikalar~,
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Bayezid, babas~n~n kendisini affetmi~~oldu~una dair mektubunu
ald~ktan sonra ona kar~~l~ k olmak üzere a~a~~daki arizay~~takdim ile
kendisine Engürü (Ankara) sanca~~n~ n verilmesini istirham etmi~tir.
Foto~rafisi de raptedilerek Bayezid'in kendi el yaz~s~~olmas~~muhtemel bulunan arizan~ n sureti aynen ~öyledirl:
Benim Saadetlâ Pâdi~ah~m,
Mektub-t ~erifinizde buyurmu~suz ki sen de bana inan, sana yaramaz
kasd~m yoktur deyu. Benim sultan~ m hak buyurdunuz ; Hakteâlâ bir gününjizi
bin ide. Sultantm inand~ m, ama ki etrafta beylerbeyiler cemiyet edince ve
Selim Han dahi böyle fitnelik etmek ile diem yaramaz olmu~tur. ~le behane
gerek, cümle diem derler ki Pâdi~ah hazretlerinin B aye zid'e yaramaz kasd~~
vard~r; bu cemiyetler ve tedarik hep yaramaz kasd~~oldu~undan derler; âlemde
bednam oldum; bu bednaml~~~~kabul edemem; ilde söz çoktur; ekseni hep
gerçek oldu. E~er bana hay~rhahsan~ z Hasan kethüdayt siyaset etmez idiniz
ve etraf beylerblere ~smarlamaz idiniz ki B aye zi d'e tâbi olan, münasibet
idenleri her kim olursa olsun arzetmeyfip siyaset idesüz deyu.
Benim sultan~m söz çoktur, derdim çoktur; e~er dersem yine gücenürsüz ;
Yallah Billâh bende yaramazl~k yoktur hep bu 0,ledikleri jjtirad~r ; âlem
yaramaz olmu~tur; görürler, sultammin bu denlu incinmeleri vard~r. Size her
kim benim içün iyilik söyler ise inanmazsuz, incinürsüz, ama ki her kim
yaramazl~k söylerse inanursuz, nice lâtuflar idersüz ve Selim H4n'a bu
denlü nazann~z vard~r; onun içiin böyle miifsidlik iderler.
Hele gelenden geçtim sana incimem kalmad~~dem i~siz ; bir günün bin
ola. Bana hat~nn~z ho~~oldu~unu bundan bilürüm ki beni teselli idesiz ; Cümle
istedüklerimi inayet idesiz ve lala'ya ve defterdara ve O rhan' ~n, Osman'~n
(Bayezid'in o~ullar~ ) lalas~na, defterdarlanna verilen terakkileri haslardan
viresiz ; gerçi terakkidir verdiniz amma ki ortada nesne yoktur on ytladek ala~~Topkap~~Saray~~ar~ivi, numara 1408.
B ây ez i d 'in gönderdi~i arpa emini Kurt Istanbul'a gelmi~, istintak edilmi~;
~ehzadenin askeri sorulmu~, onbin olup isterse daha ziyade olur demi~. ~imdiki
halde hali eyiliktir diye cevab vermi~, tek oturmaz ise fikri nedir diye sorulmu~;
padi~ah Usküdar'a geçerse yerinden kalkacak fakat memleket d~~~ na gitmez kaadir
olursa kar~nda~~~üzerine var~r, fakat ~imdi sakin durur cevab~n~~vermi~. Askerine
ulüfe verir mi diye sorulan suale de askerine ulüfe verir demi~; hiç bu kadar askere
ulüfe verebilir mi diye sorulunca Arpaemini, verir diye yeminle cevab~~vermi
(Topkap~~Saray~~ar~ivi No. 1966).
2

~EHZÂDE SELIM

599

mazlar ; hususa ki ~imdilik haslar~n de~i~türdünüz, verilen haslar yarusu yarusun tutmaz, hayf yaz~k de~il midir? Ne diyem derdim çoktur, beyan kabil
e~er dersem yine incinürsüz ; hele baz~~haber ve mesalihi arpa emini Kurt
kulunuza cümle ~smarlad~m ; ümittir ki sultan~m haber alas~z ; korkar~m ki
haber a~~zdan a~~za var~nca nice ziyade nesne katalar ; e~er caiz ise sultan~m
hazretleri mezkiir K ur t kulunuzu kendunuz ça~~r~p haber alas~z, yahut sultan~ma yakin yerde söyledesiz. Ne kim söylerse sultan~m kendunuz istimâ idesiz ;
yine bana cevap gönderesiz ; emri ~erU'iniz ve r~zay-~~ ~eritiniz her ne ise bildiresiz ; ~imdengeru her git muhalefetim yoktur, evvelden dahi yok idi; amma ki
takdir de böyle imi~, hep pi~man~m, ayr~k küstahl~k etmiyelim. Küstahl~~~m
ne ise ve kang~~fiilimden incünürsüz bildiresiz, ayr~k etmiyeyim ; amma ki
bana dahi yaz~kt~r, bu Amasya' da halim mükedderdir ; Allah rizas~~içün beni
âzâd idesit. Bana Engürü (Ankara) sanca~~n inayet idesiz.

I. H. Uzunfar~zl~~
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Kanunl'nin o~lu Bayezit taraf~ndan gönderilen arpa emini ile gelen
müteferrika'n~n takriri (Topkap~~Saray~~ Ar~ivi No. 1966).
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