YENI VESIKALAR KAR~ISINDA SULTAN
IKINCI BAYEZIT HAKKINDA BAZI MUTALAALAR
Dr. SELAHATTIN TANSEL
Iki büyük hükümdar aras~nda ya~am~~~olan II. Bayezid'i, mevcut
kaynaklar~rruz kâfi derecede bir tetkike tabi tutmu~~de~illerdir. Bunlar~n verdikleri bilgilerin ~~~~~~ alt~nda o, kendi kö~esine çekilerek zühd ü
takva ile örr~rünü geçiren, devlet ve millet i~leri ile pek alâkas~~olm~yan
bir kimse gibi görünmektedir. Ihtimal bundan dolay~ , bir ihtilâlin
sonunda cülüs eden ve büyük bir kar~~~kl~k içinde belki de taht~ndan
uzakla~t~r~lan bu padi~ahm tahta ç~k~~~tarihi ile ölüm tarihi dahi do~ru zaptolunmam~~t~r. Halbuki II. Beyazid türlü meziyetlerinden
dolay~, Osmanl~~padi~ahlaruun büyükleri aras~nda yer alabilecek bir
~ahsiyettir.
BAYEZID'IN POLITIK HAYATI
Babasm~n ölümü üzerine Amasya'dan süratle Istanbul'a gelen
ve 19 May~s 1481 Cumertesi (20 Rebiülevvel 886) 1 günü cülüs
eden 2 Bayezid'in politik hayat~na girmeden önce, Bat~da ve Do~ uda bulunan devletlerin, onun devrinde Osmanhlara kar~~~tak~nd~klar~~ tav~rlar~~ve bu .hususta gösterdikleri faaliyetleri k~saca gözden
geçrimek icabeder.
Tahta ç~k~~~n~n üçüncü günü Bayezid, Saruhan Valisi o~lu Abdullah'a,
acele Bursa'ya hareket etmesini bildiren mektubunda "~enbih günü rebiulevvelin
yirmisinde mahrûse-i Konstantiniyye'ye gel~'~ p vusül iclâl bulup a'yan-1 devlet ve
ittihad-~~emcad ve sipihr-i ecdad ikbal-misal istikbal edil!) serir-i saltanat-i humayun
ki makam-i mahmud-i selâtin-i rub'u meskün ~eref-i cülüs-i meynun ile müzeyyen
k~ldum" demek suretiyle ayn~~zamanda cülûsunu da bildiriyordu. Bak. Mun~eat,
vrk. 114 b, Veliyüddin Efendi Kitapl~~~~2735. K~varni, Fetihname-i Sultan
Mehmed (Franz Babinger), s. 285. ~stanbul. 1955.
Halbuki çe~itli kaynaklar onun cülûsu hakk~ nda türlü tarihler vermektedirler. Bunlardan baz~lar~~ ~unlard~r: 22 rebiulevvel 886, Vak~at-~~Sultan Cem, s. 2.
~stanbul, 1914.
22 Rebuilevvel 886, Kemal Pa~a Zade, vrk 2 b. Millet Kitapl~~~, 32.
8 Rebiulevvel 886, Ali, Kunhülahbar, vrk. 179 a. Nuri Osmaniye kitapl~~~, 3406.
29 Cemazilahar 886, Cenâbl, Tarih-i Cenabi'nin muhtasar tercümesi, vrk.
82 b. Nuru Osmaniye Kitapl~~~, 3097.
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Gençli~inde "ay~~ü nü~"e dü~kün olan, hattâ padi~ah olduktan
sonra da bir süre bu hayata devam eden Bayezid 3, Avrupa'n~n en
kritik bir zaman~nda, Bat~~ve Do~u devletlerinin Türklere kar~~~
gittikçe tehditkar bir hal ald~klar~~ve Osmanl~~Imparatorlu~u ile daha
çok ilgilendikleri bir s~rada, saltanat sürmü~tü. Bu devre içinde, politik menfaatler, müslüman ve h~ristiyan devletlerin Osmanl~lar aleyhinde mü~tereken hakreket etme arzular~n~~kamç~lam~~~görünmektedir.
Osmanl~lar aleyhine bu s~ralarda giri~ilen te~ebbüslerin çokl~~~u dikkate al~n~rsa, Avrupa'da öteden beri sürüp gelen Türk dü~manl~~~n~n, Osmanl~~istilâ siyasetini yürütecek kadar bir kabiliyete rnalik
olmad~~~~kabul olunan Bayezid zaman~nda 4 daha da artm~~~oldu~u görülür. Bu hal, belki de Avrupa'n~n Bayezid hakk~nda vermi~~
oldu~u acele ve yanl~~~hükmün neticesinden do~mu~tur. Ancak Macar Kral~~Mathias, Avrupa'n~n Bayezid hakk~ndaki kanaatma kat~lm~yor ve yeni hükümdar~n gittikçe kuvvet kazand~~~n~~görebiliyordu 5. Bayezid de her~eyden önce Macarlar~~hesaba katmak mecburiyetini duymu~~ve Mathias'~n kudretli idaresi alt~ndaki Macaristan'~n,
Osmanl~lar için daha tehlikeli oldu~unu hissetmi~ti. Fakat Bayezid'e
göre en önemli mesele, karde~i Cem'in isyan~~idi. Çünkü olay gittikçe ~ümullenmi~~ve Imparatorlu~u türlü yönlerden tehdit eder bir
durum alm~~t~. Öte yandan Otranto'nun Osmanl~lar taraf~ndan i~gal edilmesinden sonra Papa Sixtus IV.'ün te~vikleri ile, h~ristiyan
devletler birle~erek, kendilerinde Istanbul'u bile zaptedebilecekleri
umudunu yaratan, büyük bir deniz kuvveti meydana getirmi~lerdi 6.
Ayr~ca Fatih'in ölümünü duyan Italya prensleri, Bayezid ile Cem
arasmdaki mücadeleden faydalanacaklar~n~~ umduklar~~ için, Os21 Rebiulevvel 886, ~ahi tarihi, vrk. 435 b. Fatih kitapl~~~, 4356.
~~~~Rebiulevvel 886, Müneccimba~~, vrk. 68 b. Nuru Osmaniye Kitapl~~~, 3129.
29 Cemazilahar 886. Hüseyin bin Cafer, Tenkih al Tevarih, vrk. ~~~~a.
Fatih Kitapl~~~, 4301. 18 Rebiulevvel 886, mecmua, vrk. 85 b. Nuru Osmaniye
Kitapl~~~, 4976. 21 Rebiulevvel 886, Hammer (Ata tercemesi), 4, s. 244. ~stanbul
1331. 20 May~s 1481, Zinkeisen, Geschichte des Osmanischen Reichen in Europa, II,
S. 475, Gotha 1854.
20 May~s 1481, lorga, Geschichte des Osmanischen Reiches, II, S. 236, Gotha
1 909.
3 Ali, vrk. 176 a.
4 Zinkeisen, 2, s. 498.
5 Ayn~~eser, S. 498.
6 F. Babinger, Mehmet der Eroberer und seine Zeit, S. 434. München 1953.
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manl~lara kar~~~harekete geçme~e haz~rlan~yor, bu arada K~r~m
Hamndan da bu harekete kat~laca~ma dair müspet cevap al~yorlard~.
Bundan ba~ka, Karamano~lu Kas~m Bey, Cem ile yapt~~~~ortak
hareketi kâfi görmiyerek Rodos'tan harb levaz~nu ve gemi istiyordu 7.
~~o Eylül ~ 48rde Otranto'nun Osmanhlar'dan geri alm~~~ndan
sonra e~er müttefikler, Napoli Kralm~n Osmanl~lar hakk~ndaki plâ=1 uygulama yoluna gidebilseydiler, ihtimal Bayezid'in durumu
daha • da güçle~ecekti. Bu s~ralarda Cem de M~s~r'a iltica etrni~di.
Bu mühim bir mesele idi. Çünükü M~s~r Sultam onu çok iyi kar~~lam~~, hattâ biraz sonra tekrar Anadolu'ya geçmesine müsaade etmi~ti. Fakat 1482 Temmuzunda Cem'in Rodos'a kaçmas~, büsbütün
büyük bir hâdise oldu. Çünkü Cem'i ele geçiren Rodos ~övalyeleri reisi
Papa'ya, Napoli Kral~na, Macar Kral~na ve Venedik Hükümetine
birer mektup göndererek bir haçl~~seferinin te~kilini teklif etmi~ti 8.
Ayr~ca Macar Kral~~övalyelere ba~vurarak ve kar~~l~~~nda her türlü
yard~m~n yap~laca~~n~~vadederek Cem'in kendisine verilmesini istemi~ti. Cem'den büyük faydalar sa~l~yaca~~n~~ve yine onun sayesinde
Osmanh Imparatorlu~u içinde bulunan Bayezid aleyhtar~~zümrenin
bile yard~m~n~~temin edece~ini uman Kral 9, Rodos ~övalyeleri nezdinde yapt~~~~bu te~ebbüsten bir sonuç alamay~nca, ayn~~maksatla
Papa'ya müraacat etti. Bundan da bir sonuç alarruyan ve fakat bir
türlü bu arzusundan vazgeçmiyen Mathias, bu sefer de, Fransa'ya
götürlümü~~olan Cem'i Fransa Kral~ndan israrla isterniye ba~lad~ l°.
Bu arada Osmanl~-Memlük münasebetleri bozulmu~~ve iki devlet
aras~nda sava~~ba~lam~~t~. Sava~~n devam etti~i süre içinde, Osmanl~lar aleyhine h~ristiyanlarla i~birli~i yapma yolunda büyük gayretler
harcayan Memlüklar da, türlü imkân.lardan faydalanarak Cem'i
elde etmeye u~ra~t~lar ve bu maksatla Fransa'ya bir elçi heyeti
göndererek, Cem kendilerine verildi~i takdirde Fransa Kral~na
bir milyon duka ödeyebileceklerir~i bildirdiler 11. Ancak Papa ~n7 Sydney Nettleton Fisher, The Foreign Relations of Turkey, 1481-1512. S. 21
ve 25. The University of Illinois. Press. Urbana. Illinois 1948.
8 Sydney Nettleton Fisher, s. 28.
Zinkeisen, 2, S. 483.
10 Topkap~~Saray~~ Ari~vi, 5493. Macar Kral~~ te~ebbüslerinde muvaffak olamay~nca ortaya Fatih'in karde~i oldu~u iddia olunan sahte bir Bayezid bile
ç~kard~. Sydney Nettleton Fisher, s. 32.
il ~smail Hikmet Ertaylan, Cem Sultan, s. 213.
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nocent VIII. Türklere kar~~~açmay~~dü~ündü~ü bir haçh seferinde,
Cem'in oynayabilece~i büyük rolü dü~ünerek, onun ba~ka devletlere
verilmemesi hususunda gerekli te~ebbüsleri yapm~~~ve sonunda da
bu k~ymetli esiri elde etmeye muvaffak olmu~tu.
Ayr~ca, giri~ece~i te~ebbüslerden Bâyezid'i yaz geçirmek için
Cem bir tehdit vas~tas~~olarak da kullan~l~yordu. Nitekim 1485'den
sonra Istanbul'da haz~rlanan bir donanman~n Napoli'ye kar~~~harekete geçece~ini sanan Rodos ~övalyeleri reisi, donanma Akdeniz'e
ç~kt~~~~takdirde bütün h~ristiyan devletlerin birle~ece~ini ve ba~a da
Cem'i geçirerek Osmanhlara hücum edeceklerini padi~aha bildirdi ~2.
Cem Sultan 13 Mart 1489'da Roma'ya getirildikten sonra bu
~ehir bir siyaset merkezi haline geldi. Macar Kral~~Mathias ile Memlük Sultan~, Cem hakk~ndaki isteklerini tekrarlaehlar. Bilhassa M~s~r
Sultan~, Cem kendisine verildi~i takdirde 400 bin duka verece~ini,
Kudüs Hiristiyan Krall~~~= yeniden kurulmas~na müsaade edece~ini,
Osmanl~larla yapmakta oldu~u sava~~~kazand~~~~takdirde, Avrupa'da Türkler taraf~ndan i~gal edilmi~~olan yerleri, ~stanbul da dahil
olmak üzere, h~ristiyanlara b~rakaca~~m bildirdi". Bu tarihlerde
idi ki Dülgad~r Beyi Alâüddevle, Osmanhlardan ayr~larak Memlüklerle birle~ti ve bir müddet sonra, 149o'da, Memlük ordular~~Kayseri'yi ku~at~rken, Papa ~nnocent VIII. de Osmanhlara kar~~~bir
Haçl~~seferi te~kil etmek üzere Roma'da toplad~~~~kongrede, te~kil
olunacak üç ordu ile Türkler üzerine yürüme karar~m ald~. Ordulardan birincisi Papa kuvvetleri ile ~talyanlardan; ikincisi Almanlar,
Macarlar, Daçlar ve Polonyahlardan; üçüncüsü de Frans~z, ~ngiliz
ve ~spanyollardan kurulcakt~. Kuvvetlerin bir k~sm~~Viyana'da, bir
k~sm~~da Ankona, Brendizi ve Mesina'da toplanacakt~. Viyana'da
toplanacak kuvvetler Eflâk, di~erleri ise ~llirya üzerinden Türklere
sald~r~rken, Haçl~~donanmas~~da A~r~boz ve Mora'ya hücum edecekti". Fakat bu Haçl~~ordularmm ba~l~ca uzvunu te~kil edecek olan
Macar Kral~~Mathias'~n ayn~~y~l içinde ölmesi, bu plân~n tatbikme
irr~kân b~rakmad~. Biraz sonra da Papa ~nnocent öldü. Ancak yeni
Papa Rodrigo Borgia (Alexandre VI.) zaman~nda da Haçl~~ordular~~
Sydney Nettleton Fisher, s. 31, 42.
Zinkeisen, s. 2, 486.
14 Ahmet Refik, Sultan Cem, s. 173. ~stanbul 1924. Sydney Nettleton Fisher,
S. 45.
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kurmak fikri devam etti. Çünkü 1483 y~l~nda imzalanm~~~olan TürkMacar antla~masma Alman hudut bölgeleri hakk~nda bir hüküm
konma~ru~t~. Bundan dolay~~daha 484 y~l~nda Türk ak~nc~lan, Imparatora ait olan Krain, Kömthen'i ya~malad~lar. Alunlar bundan
sonraki tarihlerde de devam etmi~, iki taraf aras~nda kanl~~olaylar~n
meydana gelmesine sebep olmu~tu. H~ristiyan memleketlerin büyük
zararlara u~rad~~un gören ve belki de Türklerle yaln~z ba~~na sava~am~yaca~un kabul eden Imparator Maximilian yeni Papa'ya, Türklere kar~~~umumi bir ittifak~n lüzumunu belirten bir mektup gönderdi.
Imparator bu mektubunda, Fransa ile Napoli'nin aras~n~~bularak
bunlarla birlikte, Almanya, Macaristan ve Lehistan'm Türklere
kar~~~ittifalun~~ve Papa'n~n reisli~i alt~nda bir Haçl~~seferinin yap~lmas~n~~istiyordu. Bu ittifaka M~s~r Sultan~~da ithal edilmeye çal~~~lmal~~idi. E~er Sultan, müttefiklerle birlikte Türklere kar~~~sava~may~~
kabul ederse, bu takdirde Cem Sultan ona verilmeli, bu suretle Osmanl~~topraklar~nda iç hadiseler ç~kar~lmal~, sava~~n sonunda da
müttefiklerden herbiri i~gal edebildikleri topraklar~~almah idi.
Ayn~~tarihlerde Dalmaçya'daki Türk okullar~ndan endi~eye
dü~en Venedikliler, bir Haçl~~seferinin tertiplenmesi için Papa'ya
bir miktar para göndermi~~ve daha fazlasulm da verilebilece~ini
bildirmi~lerdi 15. Ayr~ca maceraperest Fransa Krah Charles VIII.
Türklere kar~~~daha cüretkârane bir proje haz~rlam~~~bulunuyordu.
Bizans~n son imparatoru Constantine'nin ye~eni Thon-~as o~lu Andria'dan Bizans taht~~üzerindeki hukukunu sat~n alarak bu suretle kendisini imparator farzeden ve büyük fetih plan~n~n gerçekle~ece~inden
emin bulunan bu kral, daha i~e giri~meden, Kudüs Krah unvan~n~~
kullanmaya ba~lam~~~ve Osmanh topraklar~ndan mühim bir k~sm~n~~
da Venediklilere sözde hediye etmi~ti ". Te~kil edece~i haçl~~ordusuna Rodos ~övalyeleri reisi Pierre d'Aubusson kumanda edecek ve
ittifaka Macaristan, Lehistan, Ispanya ve Iskoçya da girecketi. Kral,
Arnavutluk'ta ve Makedonya'da isyan ç~karabilece~ini ve Papa'dan
alaca~~~Cem Sultan vas~tasiyle de Türkler aras~nda kan~~kl~k meydana
getirebilece~ini umuyordu. Hayallerini gerçekle~tirmek üzere harekete geçen Fransa Krah, 31 Aral~k 14.94'te Roma'ya girdi ve ii Ocak
1495'te Cem'i ele geçirdi. Fakat bundan k~sa bir müddet sonra, 25
Sydney Nettleton Fisher, s• 34.
a• Z~nkeisen, 2, S. 488'
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~ubat 14.95'te, Cem Sultan öldü~ü için ondan faydalanmas~na imkân
kalmad~.
Macar Kral~~Mathias'~ n ölümünden sonra da, Osmanl~~- Macar
münasebetleri kötü ~artlar alt~ nda sürüp gitmekte idi. Iki taraftan
yap~ lan alanlar o kadar kanl~~ve zâlimane oldu ki, nihayet taraflar
bunlara bir son vermek lüzumunu duyarak 1495'te üç y~ll~k bir bar~~~
imzalad~lar.
Uç y~l için yap~lm~~~olan bu antla~ ma daha sona ermeden, Osmanl~~- Leh münasebetleri de kritik bir hal ald~ . Osmanl~~ak~nc~~kuvvetleri tarafindan Lehistan'~n ya~maland~~~~ s~ralarda Macar Kral~~
Viladislaus taraf~ndan Istanbul'a gönderilen bir elçi, mütarekenin
zedelendi~inden bahsetmi~~ve Polonya'da yap~lan tahribattan ~ikayet ederek, Polonya'ya tazminat verilmesi laz~m geldi~ini ve antla~maya Polonya Kral~~ile Litvanya dükünün de ithal edilmesini istemi~ti 17. Bu elçi, Polonya antla~maya ithal edilmedi~i takdirde Macar
Krah ile di~er h~ristiyan krallar~n Polonya'ya yap~lm~~~olan haks~zl~ klara tahammül edenaiyeceklerini de tehdit makam~nda ileri
sürmü~ tü. Bu durum kar~~s~nda Osmanl~lar~n tak~nd~~~~tav~r herhalde
müspet olmamal~d~ r ki, o y~lki parlamento toplant~s~nda Macarlar,
Osmanl~~devletine yiyecek ve silah ihracat~n~n men'i gibi baz~~hususlara karar vermi~lerdi ". Di~er taraftan Macarlarla Polonyal~lar ve Litvanyal~ lar aras~nda, 1499'da Türklere kar~~~bir ittifak anla~mas~~imzaland~ . Bu tedafüi ve tecavüzt anla~maya göre taraflardan hiçbiri, ötekilerin malürnat~~ve muvafakat~~almmaks~z~n Türklerle bar~~m~yacak, birine bir tecavüz vaki olursa, di~erleri bütün
güçleri ile ona yard~m edecketi ". Buna ra~men Osmanl~lar ayn~~
tarihte Venedi'~e kar~~~bir harbe girmekten çekinmediler.
Osmanh-Venedik sava~~n~n ç~kmas~n~~önliyemiyen ve Vened.ik'in
müttefiki olan Fransa Kral~~Louis XII., Rodos yoluyle Bayezid'e iki elçi
gönderdi. ~ 500 Nisan~nda Istanbul'a gelen bu elçiler padi~ahla görü~rnü~ler ve Venedik'le sulh yap~lmad~~~~takdirde, müttefiklerin, yani
Fransa, Papal~k, ~spanya, Portekiz, Ingiltere, Iskoçya ve Rusya'n~n,
Türklere kar~~~hücuma geçeceklerini bildirmi~lerdi2°. Öte taraftan Ve17

Zillke1Sell, 2, S. 512.

Ayn~~eser, S. 512.
Ani eser, s. 513.
20 Sydney Nettleton Fisher, s. 73.
28
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nedikliler de Macarlar~~para ile ikna ederek 1500 A~ustosunda onlar~~
Türklere kar~~~sava~a soktular 21. Bununla beraber denizde ve karada,
iyice h~rpalanan ve Mora'daki limanlar~n~ n en mühimlerini kaybeden
Venedik, sonunda Papa ile di~er h~ristiyan hükümdarlara gönderdi~i
mektupla na durumun kötülü~ünü izah etmi~, Osmanl~lara kar~~~
onlar~n yard~mlar~n~~da istemi~ti 22 . Bu sebepten 1500 y~l~n~ n sonuna do~ru, Türklere kar~~~ Papal~k, Macaristan ve Venedik aras~nda taarruzi ve tedafui bir antla~ma imza olunmu~, bu ittifak
150 r y~l~n~ n Pentecost yortusu günü ilân edilmi~ti 23. Bu ittifak~n
sonunda "Venedik ve Papa donanmalar~~ Ispanyol ve Frans~z kuvvei
bahriyesiyle kesbi kuvvet ederek Türk gemilerir~i urup derdest etmek
üzere denize ç~ kmakta teehhur etmediler" 24 . Bu deniz kuvvetine
Rodos gemileri de kat~lm~~~bulunuyordu 25. Daha sonra ~ 5o2'de
Fransa Kral~~Louis XII., Macar ve Polonya Krallar~~ile Osrnanhlar
aleyhine bir ittifak muahedesi imzalarken, ayn~~ y~l içinde ~ngiltere
Kral~~Henry VII. de Macar Kral~na müracaat ederek bir miktar
para teklif etmi~, bununla te~kil olunacak özel bir kuvvetin Ingiliz
armas~~alt~nda Türklere kar~~~sava~mas~m istemi~ti 26 .
Bat~n~ n sürüp gelen bu Türk dü~manl~~~~kar~~s~nda gerekli tedbirleri ald~klar~~s~ralarda Osmanl~lar, Do~udan da tehdit edilmeye
ba~land~ lar. Çünkü bir müddet önce, birçok meziyetlere sahip bulunan ve Safevi soyundan olan ~ah Ismail, ~ii Türk a~iretlerine dayanarak "Iran'da Sasaniler devrinden sonra kaybolmu~~olan siyasi
vahdeti" kurmu~~ve "~ia-i isnâ a~eriye'yi devlet dini olarak kabul" etmi~ti 27 . Safavilerde "Hükümdar yaln~z cismâni de~il, ayn~~zamanda
ruhâni bir reis, devletin maddi istinatgâhi olan bütün Türk k~z~lba~~
kabilelerini sinesinde toplayan tarikat~n ba~~nda bir mür~it idi 28."
Onun etraf~nda toplananlar kendisine delice ba~l~~idiler. Bunlar
~ah Ismaili bir Allah gibi sevmekte ve ona ayn~~ölçüde sayg~~gösterSydney Nettleton Fisher, s. 76.
Hammer, 4, S. 47.
23 Ayn~~eser, S. 47.
24 Ayn~~ eser, s. 48.
25 Zinkeisen, 2, S. 538.
26 Ayn~~eser, S. 516.
27 M. Köprulu, Türk Edebiyat~na bir Bak~~ , I. Türk Tarih Kongresi, Konferanslar, Münaka~alar, s. 316. Istanbul 1932.
28 Ayn~~makale.
21
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mekte idiler. Yine bunlar dö~ü~~esnasmda onun kendilerini koruyaca~~n~~ da dü~ünerek silahs~z bile sava~a girmekte tereddüt etmiyorlard~~29. Halbuki Osmanl~lar~n dayand~~~~kuvvet, sünnilere istinat
ediyordu. Tamamiyle ayr~~anlay~~lara sahip olan ve birbirlerinden
öteden beri nefret eden Islam~n bu iki grubu, ~imdi en kuvvetli iki
te~eklcül halinde yanyana gelmi~~bulunuyorlar& Bundan ba~ka Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde Safavilere taraftar yayg~n bir zümre de
vard~. Bilhassa Anadolu'nun güney bölgesindeki kabileler aras~nda K~zdba~l~k çok ilerlemi~ti. Istanbul'da bile ~ 5o2'delci K~z~lba~larm say~s~~
5 bin ki~i olarak tahmin olunuyordu 30. Ayr~ca Safevilerin, Bekta~i
tarikat~na geleneksel surette ba~l~~olan yeniçeriler ile hudut kabileleri
aras~nda kar~~~kl~k ve isyan ç~karacaklar~~ dü~ünülüyordu. 1500'de
ba~l~yan Karaman isyan~n~~da yine onlar tahrik etmi~ti 31. ~ 5o2'de
Nahçivan sava~~nda Elvent Mirza'y~~ve 15o3'te de Murat Bey'i yenerek Azerbaycan'~~ve ~rak ve Faris bölgelerini ele geçiren ~ah Ismail,
biraz sonra büyük babas~~ Uzun Hasan'~n topraklar~n~~ba~tan ba~a
ele geçirmeye muvaffak olmu~tu. Do~uda durum böyle iken, Bat~daki
Türk dü~manl~~~~da devam ediyordu. Bilhassa 1503'de Papalik makam~na geçen Julius II. imkanlar elverdikçe kendinden evvel gelenler gibi, Türklere kar~~~ bir Haçl~~seferini ~srarla te~vik etti 32 ve
Avrupa hükümdarlarm~n hemen hepsine yazd~~~~mektuplarda birle~melerini ileri sürerek kafirlere (Türklere) kar~~~aç~lacak mücadelenin maddi ve manevi mükafatlar~ndan bahsetti 33. Onun her taraftaki mümessilleri bu gayeyi gerçekle~tirmek üzere büyük gayretler harcad~lar. ~ah Ismail'in ortaya ç~kmas~ndan büyük bir sevince
kap~lan Papa, bir yaz~s~nda, "ad~na i~~gördü~ümüz Tanr~~bile mahut
Türklere kar~~~büyük bir hareketi icra etmemiz için bize f~rsat haz~rl~yor görünmektedir" diyordu". Müslümanlar~n G~rnata'dan (Granada) ko~ulmas~~olay~, ayn~~Papa'da Türklerin Avrupa'dan at~labilece~i kanaat~n~~uynad~rd~~~~için, Aragonya Kral~~Ferdinand'a yazd~~~~
bir mektupta "~imdi bizim ve senin en mühim iste~imiz, kuzey
Krallar~n~, Kayzerin ve Fransa Kral~mn bütün kuvvetlerini ~erefsiz
° Tadhk~rat al muluk (Ve. Minorsky), s. 13. London 1943.
° Sydney Nettleton Fisher, s. 91.
31 Ayn~~eser, s. 91, 92.
32 Z~nkeisen 2, S. 556.
33 Ay~u eser, S. 556.
34 Ayn~~eser, S. 558.
2
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Türklere kar~~~kullanmalar~~olmal~d~r. Bat~da senin ve Portekiz Kral~n~n yapt~~~~i~, Do~uda Allahs~z Türklere kar~~~da yap~lmal~d~r" demekte idi 35. Filhalcika 5o8'de Cambrai' de Veneclik'e kar~~~olmak üzere
ittifak eden Impatator Meximulian, Papa Julius II., Fransa Kral~~
Louis XII. ve Aragonya Kral~~Ferdinand, Macarlar~, Türklerle münasebetlerini kesme~e zorluyorlar ve Dalmaçya sahillerini onlara vermeyi vaad ediyorlard~~36 . ~ah Ismail'e gelince o, bir taraftan kuvvetini
art~r~yor, bir taraftan da Osmanl~lara kar~~~müttefikler ar~yordu.
Bu maksatla ~~5o ~ 'de M~s~r Sultan~na bir elçi göndererek, birlikte
Osmanhlara hücum etmeyi teklif etti 37 . Bundan ba~ka ~~5o8 y~l~nda da Venedik'e bir elçi göndererek onlara, Uzun Hasan zaman~nda
kurulmu~~olan iyi münasebetlerin gözönünde bulundurulmas~~ve
Osmanhlara kar~~~mü~tereken harekete geçilmesi teklifinde bulundu38.
O, ilk planda Venedik'ten top dökme tecrübesi olan birkaç ustan~n gönderilmesini ve ileride Bayezid'le bir sava~a giri~ti~i takdirde
Venedik donanmas~mn Yunanistan ve Anadolu sahillerine gönderilerek Osmanl~lar~n bir deniz sava~~~ile me~gul edilmesini istiyordu 39.
Venedikliler elçiyi çok iyi kar~~lad~lar; fakat onun tekliflerini kabule cesaret edemediler. Ancak, ~ah Ismail'e verdikleri cevapta
sonuç olarak Iranhlar~n dostlu~una önem verdiklerini, ~artlar
elverdi~i takdirde, ~ah Ismail'in ve kendilerinin nefret ettikleri
h~ristiyanl~k dü~man~~ Türklere kar~~~ mü~tereken ve fiilen mücadeleyi arzu etmekte olduklar~n~~ve icab~nda bunu ispat edeceklerini bildirdiler 40. Anla~~llyorki, Bayezid zama~unda Osmanl~larm di~er devletler ile, bilhassa Bat~~ile olan münacebetleri hem
ço~alm~~, hem de daha kar~~~k bir hal alm~~t~. Ancak yukar~danberi
hülâsa etme~e çal~~t~~~m~z olaylar kar~~s~nda Bayezid, bazen yumu~ak, bazan sert hareket etmi~, fakat her iki takdirde de Imparatorlu~unun menfaatlaruu sa~lamay~~ ba~arabilmi~ti.
Hadiseler kar~~s~nda Bayezid'in ald~~~~tedbirler:
Bayezid'i saltanatm ilk y~llar~nda en çok me~gul eden, karde~i
Cem olmu~tu. Çünkü Cem, Osmanl~~Hükümdar~~olmak istiyordu.
Zinkeisen, 2. S. 558.
Sydney Nettleton Fisher, s. 100.
37 Sydney Nettleton Fisher, s. 93.
44 ZInkeiSell., 2, S. 549.
39 Ayn~~eser, S. 549.
40 Zinkeisen, 2, ~. 549.
35
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O, Bursa önlerinde Bayezid'in kuvvetlerini yenerek Bursa'da hükümdarl~~m~~ilân etmek suretiyle biran maksahn.a eri~ir gibi oldu ve "Ol
taraf ehlini fermân~na râmeyledi ve birkaç günde ba~~na cemm-i gafir
cem etti." 41 Ancak birden bire dü~üncelerinde bir de~i~iklik meydana gelerek yaln~z Anadolu'da hükümdar olm~ya raz~~olmu~~göründü
ve iste~ini sa~lamak üzere Fatih Sultan Mehmed'in halas~~Selçuk
hatunu Bayezid'e gönderdi" Osmah Imparatorlu'~unun parçalanmas~~demek olan bu iste~i reddeden Bayezid, 20 Haziran 48 T 'de Yeni~ehir sava~~~ile duruma hâkirn olduysa da, Cem'in M~s~r'a
kaçmas~~olay~~iki devlet ras~nda bir mesele halini ald~. Ayn~~ y~l
içinde, saltanat kavgalar~ndan faydalanan Karamano~lu Kas~m
Bey ortaya ç~karak Konya'y~~ku~att~. Öte taraftan Tuna kenar~nda Osmanl~~- Macar muhasernat~~ ciddi bir hal almaya ba~la-h.
Yine ayn~~ y~l içinde Fatih Sultan Mehmed tarafmdan zaptedilm~~
olan Otranto, Osmanl~lar~n elinden geri al~nd~. Bu durum kar~~s~nda
ihtimal Bayezid, Otranto'nun elden ç~kmamas~~için hiçbir tedbir
almad~. Çünkü 1481'de Osmanl~lar aleyhine dü~ünülen Haçl~~seferine, Italyanlar~n ço~unlu~u ilgi göstermemi~ti. Otranto i~lerine bir
müdahale ve Italya'ya yeniden bir sald~r~§ bu ilgizisli~i kald~rabilir
ve bütün Italyanlar~~Türklere kar~~~ birle~tirebilirdi ". ~artlar
çok müsait olmas~na ra~men, Otranto'yu elde ettikten sonra, Napoli
Kral~~Osmanhlarla dü~manl~~~~devam ettirme siyasetinden vazgeçerek, onlarm dostlu~unu elde etmek için önceleri çok fena muamele
etti~i Türk esirlerine kar~~~büsbütün ba~ka bir tav~r tak~lm~~t~. Çünkü "sebil-i sulhi fethetmeye onlar~~vesile mülâhaza" ediyordu".
Napoli'nin yakla~ma tekliflerini" ihtimal osmanl~lar, yine yukar~da arzetti~imiz sebepler dolay~siyle, müsait kar~~lad~lar. Fakat
hâdiseler Osmanl~~Devleti aleyhine süratle geli~ti. M~s~r'dan Anado
lu'ya gelen ve Karamano~lu Kas~m Bey ile de i~birli~i yapan
Cem, padi~ah~~bizzat sefere ç~km~ya mecbur b~rak~rken, Macar
Krah Mathias. da 32 bin ki~ilik bir kuvvetie Kinizsi'yi Osmanl~~
topraklar~n~~ ya~maya memur etti." Bu tahripkâr alma kar~~~
Sadettin, Tac Al-Tevarih, 2, S. 4. Istanbul. 1280.
A~tkpa~a Zade, Tevarih-i Al-i Osman, s. 221. Istanbul 1332.
42 Sydney Nettleton Fisher s. 29.
44 Kemalpa~a Zade (~erafettin Turan ne~ri) VII, defter s. 519. Ankara 1957.
44 Bu hususta I. H. Uzun Çar~ilmin makalesine bak. Belleten ton, s. 607.
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ancak Davut Pa~a'y~~Sofya'ya göndermek suretiyle müdafaa terfibat~~alabilen" Bayezid, Cem'in Rodos'a kaçmasiyle büsbütün
mü~kül bir duruma dü~tü. Çünkü ~imdiye kadar yaln~z bir iç mesele
gibi görünen Cem olay~, bundan sonra devletler aras~~bir i~~halini
ald~. Bu ~artlar alt~nda Anadolu gailesini tamamiyle ortadan kald~rmak laz~m geldi~ini dü~ünen padi~ah, Karamano~lu Kas~m Bey'in af
dile~ini kabul ederek, ona baz~~tâvziler verme~e lüzum duymakta
elbette hakl~~idi.
Cem'in Avrupa'ya geçirilmesi ihtimalini ve bu yüzden birçok
hâdiselerin meydana ç~kaca~~m önceden dü~ünen Bayezid, Venediklilere onun yakalanmas~~hususunda ricada bulunmu~~ 48, yine bu
yüzden Rodos ~övalyeleriyle de müsavi ~artlar alt~nda anla~maya
mecbur olmu~tu. Cem'in Avrupa'ya geçirilmesinden sonra i~lerin
büsbütün tehlikeli hale girdi~ini anl~yan padi~ah bu sebepten dolay~,
16 Ocak 1482 de Venediklilerle, onlara biraz daha kazanç temin
edebilen, bir anla~ma imzalad~. Verdi~i ~eyler pek azd~. Fakat bu
suretle h~ristiyanl~~~n en kuvvetli uzuvlar~ndan birini felce u~ratrru~,
zahiren de olsa onlar~n dostlu~unu temin ederek, 17 y~l Osmanl~lar
aleyhindeki te~ebbüslere Ven.edik'in seyirci kalmas~n~~sa~lam~~t~. ~u
halde Bayezid, Cem yüzünden gelebilecek tehlikeyi kar~~lamak üzere
gerekli tedbirlerden bir k~sm~n~~bu suretle alm~~~bulunuyordu. Bu,
bir taraftan tahtmm, bir taraftan da imparatorlu~un güvenli~ini
sa~lamakt~. Fakat bunlar kâfi de~il idi.
Cem'in, Papa'n~~n ve bilhassa Macar Kral= eline dü~mesini
devleti bak~m~ndan çok zararl~~addeden Bayezid, belki de, Rodos ~övalyelerine güveni bulunmad~~~~için, Fransa Kral~~Louis XI.,e
Hüseyin Bey ad~ndaki elçisiyle bir mektup göndererek, Cem Fransada muhafaza alt~nda bulunduruldu~u takdirde, Fransa Kral~na mühim miktarda para ödenece~ini, ayn~~zamanda h~ristiyanlarca mukaddes olan bir tak~m e~yalar~n da verilece~ini bildirmi~ti 49. Ancak,
çok mutass~b olan Fransa Kral~, Türk Elçisini görmek bile istemedi.
Bu politik anla~malar~n ve te~ebüslerin yan~~s~ra Bayezid, askeri
harekâttan da geri kalm~yor ve Morava Seferine ç~kmak suretiyle
4, 5.
Kemalpa~a Zade, vrk. 1 2 b.
48 Ismail Hikmet Ertaylan, s. 142.
49 M. C. Baysun, Cem Sultan Hayat~~ve ~iirleri, S. 41 ~stanbul 1946.
46 HalT1MCT 1, S.
47

SELAHATTIN TANSEL

196

Macarlara kar~~~daha tehditkâr bir hal al~yordu. Fakat hakiki maksad~, Macaristan'a yürümek de~ildi. Bayezid için daha önce halledilmesi
gereken baz~~ ~eyler vard~. Bo~dan Prensi ~tefan Cel Marc, padi~ah~n
Cem Sultan ve Kas~m Beyle u~ra~t~~~~s~rada, Osmanl~lar~n himayesi
alt~nda bulunan Eflâk üzerine yürümü~ tü. Bu tecavüzü belki de presti~~bak~m~ndan çok zararl~~ gören padi~ah, hemen Mihal o~lu Ali
Bey ile ~skender Bey'i Bo~dan üzerine aluna memur etti. 50 Di~er
taraftan da Bo~dan ile daha esasl~~surette ilgilenmek ve gittikçe aras~~
aç~lan Memlüklere kar~~~daha serbest kalabilmek için Macar Krah
Mathias'a, mütarekenin yenilmesini teklif etmi~~ve hattâ bir sulh
anla~mas~n~n yap~labilece~ini de ima etmi~ti 51. Te~ebbüs, tam
zaman~nda yap~lm~~t~. Çünkü bu s~rada Mathais, Kayzerle mücadele
halinde idi. Bayezid, anla~ma maksad~~ ile Mathias'a gönderdi~i bir
mektupta, mütareke teklifinde bulunmas~n~ n korkudan ileri gelmedi~ini, ancak kendisinin M~s~r Sultan~n~n tehdidi alt~nda bulundu~unu,
buna kar~~l~k Mathias'~n da Kayserle mücadele halinde olmas~ndan
dolay~~ yap~lacak anla~man~n elbette Mathias taraf~ndan arzuya ~ayan görülmesi lâz~m gelece~ini yaz~yordu.52 Biraz garip gibi görünen bu teklif, Mathias'~n o zamanki ~nenfaatlarma uygun dü~tü~ü
için kabul olundu ve 1483 'te 5 y~ ll~k bir anla~ma imza edildi. Bo~dan
üzerine aç~lacak bir Osmanl~~seferine, Bo~dan topraklar~~üzerinde
birtak~m emelleri olan Macarlar~n müdahalesi, i~te bu suretle önlenmi~~oluyordu.
Kili ve Akkerman'~n al~nmas~ndan, Bo~clan'~n Türk hâkirniyetini tan~y~p iki y~ll~k harac~n~~birden göndermesinden sonra 53
Bayezid, Bo~dan'la daha fazla me~gul olmak istemedi. Çünkü Memlük ordular~~güneyde Osmanh kuvvetlerini ciddi surette me~gul etmeye ba~lam~~, bundan ba~ka, Memlük sultan~~da Cem'i ele geçirmek üzere birtak~m te~ebbüslere giri~mi~ti. Cem'in, o zaman için
Fransa'dan ba~ka herhangi bir devletin elinde bulunmas~n~, Osmanl~~
Devleti için çok zararl~~kabul eden Sultan Bayezid, bundan dolay~~
Fransa'ya bir Osmanl~~Elçisini göndermekte gecikmed.i. Bu elçi Frans~zlara, Padi~ahm hediyelerini sunmak istedi~ini, Kudüs, M~s~rhlardan al~n~r al~nmaz, Kamame Kilisesinin h~ristiyanlara b~rak~laca~~n~,
° Kemalpa~a Zade, vrk. S.
Zinkeisen 2, S. 500.
25 Ayn~~eser, 500.
53 Sadettin, 2, s. 54.
5
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Osmanl~lar~n elinde bulunan ve h~ristiyanlarca çok kutsal say~lan e~yalarla birlikte Hazreti Isa'n~n bö~rünü delen m~zra~n~~da
verilebilece~ini, her y~l 50 bin duka ödendikten ba~ka, Fransa arzu
ederse, dü~manlarma kar~~~yard~m edilece~ini söylüyor; buna kar~~l~k Cem'in muhafaza alt~nda tutulmas~n~~istiyordu." Fakat buraya kadar taviz veren bu elçi bundan sonra a~~z de~i~tirerek, ~ayet
Fransa bu teklifleri reddeder ve Cem'i di~er herhangi bir Devlete
verirse, o takdirde Osmanl~lar~n M~s~rhlarla ban~~p ittifak edeceklerini ve mü~tereken h~ristiyanlar üzerine yürüyeceklerini bildiriyordu.55 Ihtimal Fransa Kral~, Cern'in Fransa'dan Italya'ya götürlmesi
i~inin tehir edilmesi emrini, bu cazip tekliflere kar~~~duramad~~~~için
vermi~ti. Fakat bu s~ ralarda Toulon'a getirilmi~~olan Cem, âdeta
kaw~l~rcas~na Italya'ya götürlüdü. ~u rnuhakkakt~r ki Bayezid,
do~u ve bat~~devletleri taraf~ndan Osmanl~lar aleyhine haz~rlanmakta olan bir te~ebbüsü önleme yönünden, cidden enteresan bir
yoldan yürümü~tü.
Aralar~nda bir anla~ma bulundu~u halde, Osmanl~~- Macar münasebetleri müspet bir yola girmedi; Iki taraf birbirlerine asla güvenmiyorlardt. Arada elçiler gidip geldi; buna ra~men Mathias Cem'i
elde etmekten vazgeçmedi. Fakat Memlüklerle sava~~halinde bulunan Bayezid, Macarlar~n dü~manca hareketlerine göz yummu~~ve
Kral Mathias'~n bir Osmanl~~elçisini tahkir etmesine bile ses ç~karmam~~t~. 56 Tersine olarak, bar~~~n devam etmesi üzerinde ~srar
etmi~, hattâ Mathias'a gönderdi~i tahmin olunan bir mektupta "bâki
sa~~olas~z, gayet sevgili" dostum" gibi 57 çok samimi tâbirler bile
kullanm~~t~.
1485'de M~s~r için haz~rlanan donanmarur~. Napoli üzerine sevk
edilece~ini zannederek Osmanl~lar' bir haçl~~seferiyle tehdideden
Rodos ~övalyeleri reisini de Bayezid, birtak~m hediyeler göndern~k
ve donanmamn Akdeniz'e ç~km~yaca~~n~~söylemek suretiyle teskin
etmi~ti. Bütün bunlar~n sebebi, elbette devlet menfaat~erini korumakta aranmal~d~r.
14.9o'da Roma'da Türkler aleyhine kurulan ittifak~n haz~rland~~~~s~ ralarda Osmanl~lar~n nas~l bir tav~r tak~nd~klar~, kesin olarak
Ahmet Refik, s. 138. M. C. Baysun, S. 47.
/. Hikmet Ertaylan, s. 215. Sydney Nettleton Fisher, s. 44..
58 Hammer, 4, S. 19.
37 Topkap~~Saray~~Ar~ivi, 2143.

54
55

198

SELAHATTIN TANSEL

belli de~ildir. Ancak Istanbul'da büyük bir donanman~n techiz
edildi~i ve askeri haz~rl~klara h~z verildi~i, bu arada Napoli ile Venedi~in de, Avrupa Devletlerinin neler yapmak istedi~i hakk~nda durmadan Bayezid'e haberler gönderdikleri bilinmektedir." Ve yine
bu s~ralarda Bayezid'in, Papa ile münasebetlerini geli~tirmek lüzumunu duydu~unu, bu maksatla Kapucuba~~~Mustafa'y~~Cem'in üç
y~ll~k tahsisau ile birlikte ona gönderdi~ini, bu suretle bir dostluk
zemini arad~~~m ve neticede ba~ar~l~~oldu~unu da bilmekteyiz. Tehlikenin büsbütün artt~~~~o tarihlerde, ihtimal Bayezid, Rodos'tan Cem'in geri verilmesini istedi; onlar~~tehdit etti.59 Di~er taraftan Papa
innocent VIII.'in h~ristiyan milletleri Türkiye'ye kar~~~ bir Haçl~~
seferinde M~s~rl~larla i~birli~i yapma~a te~vik etmesi üzerine Bayezid,
M~s~r'a yap~lacak taarruzu geli~tirmek istememi~~6° ve belki de bundan dolay~, uleman~n ~srar~m ra~men 61, ~am do~umlu olan Mev-•
lâna Zeynt~dclin Ali'nin (Molla Arap) 62 sözlerine uyarak 149~ 'de
Memlüklerele anla~m~~t~.
1490'da Macar Kral~~Mathias gibi korkunç bir dü~mandan ve
L~g ~~ 'de de kudretli bir devletle (Memlük Devleti) sava~ makdan kurtulan Bayezid, Bat~daki dü~manlarla daha serbest çarp~~abilecek
bir hale geldi. Bundan dolay~~1492'den itibaren büyük ak~nlar yapt~rmak suretiyle Avrupa'y~~deh~ete dü~ürdü; bir hamlede Belgrad'~~almak istedi; bu arada Arnavutlu~a da bir sefer yapt~. Halbuki bu tarihlerde Alman Imparatoru ve Frans~z Kral~~Türkiye'yi taxsim etmek
üzere bir tak~m projeler haz~rl~yorlard~. Ancak, Türklere kar~~~duydu~u hisler hiç de dostca olmamakla beraber, menfaatma uygun hareket
etmiyen h~ ristiyan krallar~n tutumu kar~~s~nda Papa Alexand.re VI, Bayezid'le dostane münasebetlere giri~mi~, Avrupa'n~n Türkler hakk~ndaki
dü~ üncelerini türlü yollarla Bayezid'e bildirmeye ba~lam~~t~. Fransa
Kral~~ile ihtilâf halinde bulunan Napoli Kral~~da, onun gibi hareket
etmekte bir mahzur görmemekte idi. Bu arada Padi~ah, Avrupa'da
olan bitenleri daha yak~ndan ö~renmeye, kap~c~ba~~~Mustafa Bey'i
memur etti. Bir taraftan Papa'ya öte taraftan Napoli Kral~na mektuplar götüren Mustafa Bey, ö~rendiklerini bir mektupla padi~aha bil" /. Hikmet Ertaylan, s.

212.

Topkap~~Saray~~Ar~ivi, 1460-1461.
e° Sydney Nettleton Fisher, s. 40.
61 Müneccim ba~~, vrk. 75 a.
82 Sadettin, 2, S. 66.
59

IKINCI BAYEZIT HAKKINDA BAZI MCTALAALAR

~ gg

dirdi. Bu mektupta ~öyle deniliyordu: Fransa Kral~~Papa'ya bir elçi
göndererek "dedi kim, ol ki~i (yani Cem) as~lda benim elimde idi,
sana verdim, imdi gel giru bana ver. Ben dahi aldu~um ki~iye vireyin.
E~er ~öyle virmezsen bari sat. Yüzbin filuri ve ikiyüz ve üçyüz nihayet dörtyüzbin filuriye de~in talep ettiler. Bu söz üzerine üç hafta
dan~~~ k oldu, ahar virmezüz deyu cevap virilüp" elçi geri gönderild.i.63 Ayn~~mektuptan padi~ah, Venediklilerin ittifak d~~~nda kald~~~n~~
ve sava~~~tahrik edenler aras~nda Rodos ~övalyelerinin de bulundu~unu anlad~. Di~er taraftan padi~aha "Suret-i mektub-i piskopos"
~erhini ta~~yan bir mektup daha geldi." Isminin yaln~z bir k~sm~n~~okuyabildi~im bu piskopos 65 padi~aha yazd~~~~bu mektubunda, h~ristiyan krallar~n yapt~klar~~ sava~~haz~ rl~klar~~ hakk~nda
de~erli bilgiler vermekte idi. Piskopos'a göre Fransa Kral~, Napoli'yi
i~gal ettikten sonra Osmanl~~topraklar~na sald~ rmak niyetindedir.
Onun 6o bin ki~ilik kuvvetine Milan Beyinin 25 bin ki~ilik kuvveti de
kat~lacakt~r. Donanmas~~da, ~ngiltere ve Portekiz'in gönderdi~i gemilerle 200 yelkenliden fazla olacakt~r. Ayr~ca ~spanya Kral~~ da donanmas~n~~ haz~rlamaktad~r. Maksad~~ Fransa Kral~~ ile birlikte "Beri
yakaya" geçmektir. Bundan ba~ka Fransa Kral~, Cem'i muhakkak
elde etmek istemektedir. Bu itibarla Papa'ya ve Napoli'ye - yard~m
edilmesi icabeder. 66
Ihtimal o tarihlerde esasen harb haz~rl~klar~~ile me~gul olan padi~aha, Papa'n~n ve Napoli kral~n~ n elçileri Giorgio Buciardo ile Camillo
Pandone müracaat ettiler. 67 Papa'nu~~elçisi, zaman~~gelmeden önce
Cem için tahsis olunan paray~~talebediyordu 69, ayr~ca Fransa
kral~n~n Cem ve Osmanl~~topraklar~~ üzerindeki dü~üncelerini bildirdikten sonra, Venedi~in papal~k makam~na yard~m etmesi hususunun
sa~lanmas~n~~ istiyordu. 69 Napoli elçisi de Fransa kral~ n~n emelleri hakk~nda gerekli bilgiyi vermi~~ve kendilerine 6 bin ki~ilik bir kuvTopkap~~ Saray~~Ar~ivi, 2783.
Topkap~~ Saray~~ Ar~ ivinde bulunan ve fotokopisi verilen bu mektubun numaras~~tesbit olunamad~.
63

64

Nikolo Simo.
Topkap~~Saray~~Ar~ivi, Suret-i mektub-i Piskopos.
67 Zinkeisen, 2, S. 489.
65 ~ . Hikmet Ertaylan, s. 231.
69 ZinkCiSell, 2, S. 489.
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I. — Kap~c~~ ba~~~Mustafa Beyin, Sultan Cem hakk~nda ve di~er hususlarda
bilgi vermek üzere Bayezide gönderdi~i mektup.
(Bu mektubun Topkap~~ Saray~~ Ar~ivindeki numaras~~ 2783 dür.)
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II. — Bir piskoposun padi~aha mektubu. Bu mektupta Fransa ve di~er
hiristiyan devletlerin haz~rl~klar~, Fransa'n~n Napoliye, oradan da Türkiye'ye
yürüyece~i bildirilmekte ayn~~ zamanda papan~n Bayaz~ttan yard~m istedi~i
belirtilmektedir.
(Topkap~~Saray~~ar~ivinde bulunan bu mektubun numaras~~tesbit olunamad~)
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vetle yard~m edilmesini istemi~ti." Bu durum kar~~s~nda Bayezid,
hemen Italya'ya üç elçi gönderdi. Bunlardan biri Venedi~i Papal~k
Makam~na yard~m etmeye ikna için Venedi~e; ikincisi Frans~zlara
kar~~~kendisine yard~m edilece~ini bildirmek üzere Napoli'ye; üçüncüsü de Papa'n~ n isteklerini yerine getirmek üzere Roma'ya gitti 71 .
Öte taraftan padi~ah askeri haz~rhklarm~~art~rm~~, hattâ Nara burnunu tahkim ederek Çanakkale Bo~az~nda gerekli müdafaa tertiplerini
alm~~t~. 72 Fakat Bat~~devletleri aras~ndaki ihtilâflar, bu arada
Bayezid'in Macarlarla anla~mas~, Papa ile dostluk münasebeti kurmas~~ve nihayet 1495'te Cem Sultan~n ölümü, Osmanl~ lar hakk~nda
uygulanmas~~dü~ünülen planlar~n gerçekle~mesine imkân b~rakmad~.
Bayezid'in 1495'te Macarlarla gürültüsüzce anla~mas~n~n sebebi,
Roma'da Cem meselesinin yeniden alevlenmi~~olu~undan ileri gelmi~ti. Fakat Cem Sultan~n ölümü, Bayezid'i büyük bir dertten kurtard~. Macarlarla yap~ lm~~~olan üç y~ll~ k mütareke de Türk Ordutan~-un serbest kalmas~na imkan verdi. Bu f~rsattan faydalanan
Bayezid, Bosna'da bir tak~ m kaleleri elde etti; 14.97'de Venedik topraklar~~üzerine büyük bir ak~ n yapt~rd~~ve Venediklilere ait olan
Karada~~~himayesi altma alma~a muvaffak oldu.
Macarlarla yap~lm~~~olan anla~ma henüz sona etmemi~ti ki, Türk
ak~nc~lar! Lehistan'a girdiler. Bunun üzerine Leh Kral~~Macarlardan
ve Venediklilerden yard~m istedi ise de, her ikisi de bu yard~m~~reddettiler. Hattâ bu s~ralarda Istanbul'da bulunan bir Macar elçisi,
Macaristan'~n Türklerle sulh içinde ya~amak istedi~ni ila~-~~ etti".
Bununla beraber, 1499'daki Macar - Leh- Litvanya ittifak~~meydana
geldi. Fakat Padi~ah, Lehistan'a bu tarihten sonra ak~n yapt~rmayarak bu üçlü ittifak~~lüzumsuz hale getirmeye muvaffak oldu. Ancak,
Osmanl~lar~n bu ak~nlar~~durdurmalarnm~~sebeplerinden birisi de,
Venediklilerle siyasi münasebetlerin gerginle~mesi idi. Filhakika 1495
ten sonra Osmanl~ - Venedik münasebetleri, gün geçtikce bozuldu.
Venedildilerle bir sava~a girmeyi kararla~t~rm~~~olan Bayezid, ihtimal bundan dolay~~Lehliler ve Macarlarla olan münasebetlerini
müspet bir yola sokmak için, imparator Maksimilian'~n da te~vikini
Ahmet Refik, S. 149. Sydney Nettleton Fisher, s. 48
Sydney Nettleton Fisher, s. 48.
72 Ahmet Refik, s. 213.
73 Sydney Nettleton Fisher, s. 56.
7°
71
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dikkate alarak, Viladislaus, Albert ve Maksimilian ile bir mütareke
imzalad~. 74 Bu yakla~ma üzerine hudutlardaki Türk ak~nlar~~
durdurulmu~ , Bayezid Macaristan'a sekiz deve yükü hediye göndermi~~ve onlardan da de~erli hediyeler alm~~t~. Di~er taraftan
1498'de Napoli ile de bir muahede imza olundu. Ayr~ca padi~ah,
Venedik ve Fransa ittifakma kar~~~kurulan Maksirnilian, Milan,
Florence, Polonya, Napoli ve Mantua birli~ine de yard~m edece~ini vadetmi~ti.75
Bu süre içinde Osmanl~lar, harb haz~rl~klar~n~~luzlanduchlar ve
Venediklileri o ~ekilde oyalad~lar ki, onlar, bu haz~rl~klar~~n Rodos
için yap~ld~~~~zehabma kap~ld~lar.
Osmanl~~-Venedik sava~~n~n ilk y~llar~nda, Osmanl~~Deniz ve
kara kuvvetlerinin büyük ba~ar~lar~~görüldü. 1499'da inebaht~~(Lepante) al~nd~. Bir taraftan da Bosna Valisi ~skender Pa~a, Venedik
topraklar~na korkunç alanlar yapt~. Eylül 14.99'da Pa~a'nm süvari
kuvvetlerinde"' bir k~sm~~Tagliamento'yu geçti ve Türk kuvvetlerinin
Milan askerleri ile birle~ece~i söylentileri ortaya ç~kt~. 76
Lepanto'nun kaybedili~inden sonra Venedikliler, yard~m sa~lamak üzere bir taraftan Papa'y~, imar~.s~z Türklere kar~~~bir haçl~~
seferinin aç~lmas~~için zorlad~lar; di~er taraftan, Macarlar~~da Osmanl~lar aleyhine harekete geçirrr~lye çal~~t~lar. Bunu haber alan Bayezid, Macaristan'a bir elçi göndererek, aradaki anla~man~n yenilenmesini, aksi takdirde K~r~m tatarlarm~~ve Moldavyal~lar~~Macaristan üzerine sevk edece~i tehdidinde bulundu 77. Bu suretle de,
hiç olmazsa ~~500 senesi içinde Macarlar~n Osmanl~- Venedik Sava~~na kat~lmalarma mâni oldu. 78 Di~er taraftan padi~ah, Milan,
Ferrera, Florence, Mantua ve Napoli ile dostlu~u devam ettiriyor,
hattâ Napoli'ye Taranto'nun verilmesi ~artiyle 25 bin askerle yard~m
edece~ini bildiriyordu. 79 Bununla da yetinmiyen Bayezid, Frans~zlar~~ikaz ederek Napoli'ye hücum ettikleri takdirde kendisinin de
Rodos'a sald~raca~~n~~aç~kl~yordu. 80
Sydney Nettleton Fisher, S. 57.
Ayn~~eser, s. 66.
76 Ayn~~eser, S. 71.
77 Ayn~~eser, S. 73.
78 Sinkeisen, 2, S. 515.
79 Sydney Nettleton Fisher, s. 74.
80 Ayn~~eser, S. 77.
74

75
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Sava~, Venedikliler aleyhine devam ediyordu. Bununla beraber
bu sava~ta Osmanl~lar~n da kay~plar~~az de~ildi. Bilhassa müttefikler
bir gece, kal-ald~ktan faydalanarak Me~ri'yi bast~lar. 81 Daha sonra ~zmir civar~nda Çe~rne'ye gelerek karaya asker ç~kard~lar ve büyük
tahribat yapt~lar. 82 Onlar~n, bilhassa 18 Ekim ~~5o ~ 'de Midilli'ye
(Lesbos) 40 kad~rga ve 20 Barce ile gelerek asker ç~karmalar~~83 , Osmanl~lar için pek dü~ündürücü oldu. Çünkü burada üslenecek yabanc~~
bir kuvvetin Anadolu sahilleri için neler ifade edece~i, gayet iyi biliniyordu. Bu yüzden haber Istanbul'da duyuldu~u vakit Bayezid,
Istanbul sokaklar~nda deli gibi dola~m~~~ve yard~m kuvvetleri götürmek üzere haz~rlanmakta olan galeriye binmek istemiyenleri, kendi
eliyle öldürmü~tü 84. Ancak, Midilli kalesi kendisini ~iddetle müdafaa etti. Manisa Valisi ~ehzade . Korkut'un gönderdi~i kuvvetler de,
ans~z~n adaya ç~kmaya ve ~iddetli bir sava~tan sonra kaleye girmeye
muvaffak oldu 85 . Kaleye kar~~~yap~lan hücumlar~n bir netice vermedi~ini gören ve ihtimal yard~mc~~kuvvetlerin Istanbul'dan yola ç~kt~~~n~~
duyan Ravenstein ad~ndaki Frans~z~ n idaresindeki kuvvetler, 33 gün
ku~att~ktan sonra, çekilmek zorunda kald~lar. Fakat bundan
sonra sava~, Vendikliler çok zarara u~rayarak mali s~k~nt~ya dü~tükleri
ve Osmanl~lar da, do~uda beliren safevi tehlikesinin artt~~~n~~gördükleri için, ~iddetini kaybetti ve yava~~yava~~padi~ah~n hareketlerinde bir
yumu~akl~k görüldü. Sava~~n ba~~nda Istanbul'da tevkif edilmi~~bulunan Venedikliler, az miktarda bir para kar~~l~~~nda serbest b~rak~ld~,86 hatt ~~ bunlardan Gritti'ye Sadrazam, Venedik e~er sava~~~
bitirmek istiyorsa, Istanbul'a bir elçi göndermesi lâz~md~r, dedikten
sonra, kendisine bu hususta bir yaz~~da verdi. Sonunda iki devlet
aras~nda Osmanl~lar için faydal~~sonuçlar sa~l~yan bir antla~ma imzaland~. Bundan sonra Venedikliler, Osmanl~lar aleyhindeki hareketlere kat~lmad~lar ve ~ah Ismail'in tahrik ve te~viklerine ra~men,
Osmanl~larla dost kald~lar. Bunun sonucu olarak, ~~ 5o9'da Cambrai
ittifak~~kar~~s~nda ezilen Venedi~e, Osmanl~~vezirleri, niçin kenclilerinKemalpa~a Zade, vrk. ~~o4 a.
Ayn~~eser, vrk. 97 b.
83 Topkap~~Saray~~Ar~ivi, 5027.
Zinkeisen, 2, S. 540.
85 Kemalpa~a Zade, vrk. ~ o~~ a.
86 Sirdceisen, 2, S. 540.
83
82
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III. — Midilli Muhaf~z~~ Mahmut ile bir ba~ka zat taraf~ndan gönderilen
bu mektup, Midilli'nin ku~at~lmas~~ hakk~nda bilgi vermektedir.
(Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi No: 5027)
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den yard~m istemediklerini bile sordular. 97 Ancak, Bayezid'in bu teklifi, belki de Cambrai ittifak~na girme~e zorlanan Macarlar~~ tehdit
etmek için yap~lm~~t~. 88
~ 5o2'den sonra Bayezid, tamamiyle gözlerini do~uya çevirdi ve
zaman~n~, ~ah Ismail'in türlü entiriklarun kar~~lamaya hasretti.
Çünkü Anadolu'da kalabal~ k bir halk kütlesi, ~ah Ismail taraf~n~~
tutuyordu. Amasya Valisi ~ehzade Ahmet bile luz~lba~larm tesiri
alt~nda kalm~~, onun o~lu Murat ise luz~lba~hl~~~~kabul etmi~ti. 89
Bununla beraber bir süre Safevilerle Osmanl~lar aras~nda zâhiri bir
dostluk hüküm sürdü ve kar~~ l~kl~~elçiler gidip geldi. Fakat Bayezid,
~ah Ismail'e asla -güvenrniyor, onun hareketlerini yak~ndan takip
ediyor ve gerekli tedbirleri al~yordu. 90 ~ o~~tarihinde ~ah Ismail'in, Türklere kar~~~birlikte harekete geçilmesi yolundaki teklifini
reddeden Melmük Sultan~~ile Bayezid'in, bu s~ralarda aralar~~pek iyi
idi. Çünkü her iki hükümdar, ~ah Ismail'in kendi topraklar~na hücum
etmiyece~inden emin de~ildiler. Memlük Sultan~~ Bayezid'e gönderdi~i bir mektupta, k~z~lba~larm ~arkta kazand~klar~~zaferleri umumi
bir felâket olarak vas~fland~r~yordu 91. Bundan dolay~~ ~ah Ismail'e
kar~~~bir birlik ve anlay~~~içinde bulunan iki devlet aras~ndaki münasebetler gittikçe artt~~92 ve ~~5o2'de Iran i~leri ve hudut bölgeleri
üzerinde müzakereler yap~lrruya ba~land~~93, sonunda muhtemel bir
k~z~lba~~harekâtma kar~~~da iki taraf, ordular~n~~haz~r duruma getirdiler. Daha sonraki y~ llarda padi~ah, top bak~m~ndan çok zay~f durumda
oldu~unu duydu~u M~s~r ordusuna Kemal Reis vas~ tasiyle çok miktarda harb malzemesi ve topçu ustalar~~gönderdi. 94 "Benüm Padi~ah-~~âlem-penâh hazretlerinin memâlik-i mahrûselerine kat'an dahl ü
taaruz'um yoktur" 95 dem,esine ve bu suretle Osmanhlar~~uyu~turmak
istemesine ra~men ~ah Ismail, bu hareketlerinde rnuvaffak olmu~~say~Sydney Nettleton Fisher, S. 93.
Zinkeisen, 2, S. 450.
89 N. Ça~atay, Yavuz Sultan Selim nas~l Padi~ah Oldu? Tarih Dergisi Cilt 8.
say~~ I-~ 2'den ayr~~bas~m, s. 9. Ist. 1956.
9° Kemalpa~a Zade, vrk. I ~~o b.
91 Sydney Nettleton. Fisher, s. 93.
92 Her gün bir Türk vapuru Iskenderiyeden Istanbul'a veya Antalya'ya hareket ediyordu. Sydney Nettleton Fisher, s. 93.
93 Ayn~~eser, S. 93.
94 Ayni eser, S. 95.
95 Topkap~~ saray~~ Ar~ivi, 325.
88
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lamazd~. Çünkü Osmanl~lar, birgün onun osmanl~~ topraklar=
sald~racaklaruu biliyorlard~. 96 Nihayet i~~dü~ündükleri gibi ç~kt~ ;
~ah ~smail ~~5o7'de Osmanl~~ s~n~rlar~n~~geçti. Girdi~i yerlerde aslâ
tahribat yapm~yor ve maksadm~n Dülgad~r Beyli~i üzerine yürümek
oldu~unu söylüyordu. Fakat Dülgad~ r Beyli~i üzerine Osmanl~~topraklar~na girmeden de gitmek mümkündü. 97 Halbuki Bayezid, casuslar~~vas~tasiyle, onun Osmanl~~ s~n~rlar~n~~geçece~ini önceden ö~renmi~~
ve gerekli tertibat~~da alma~~~ihmal ctmemi~ ti. Tedbirlerden birincisi,
~ehzade Ahmed'in Tokat ile Amasya aras~ndaki geçit noktalar~n' tutmu~~olmas~~idi. 98 Öte taraftan padi~ahm verdi~i bir emirle "Anadolu
memâlikinin Mellkülümeras~~Karagöz Pa~a", Ankara'da Çubuk ovas~nda ordugâh~n~~kurmu~tu. Bu kuvvetler hemen sava~a girecek ~ekilde
haz~rlanm~~~bulunuyordu. 99 Sivas'a kadar gelmi~~olan ~ah ~smail, belki
de bu tedbirler kar~~s~nda fikir de~i~tirerek, "Hüdavendi~âr-~~melik-i
Rtim, benim vâlid-i mâcid-i büzürkvar~ md~r"loo diyerek, acele Dülgadir
topraklar~~üzerine yürüdü. Ancak padi~ah, büyük bir kuvvetle Yahya
Pa~a'y~, belki de ~ah ismail'i vurmak üzere, Anadolu'ya sevketti.
Pa~a'n~n yan~ndaki kuvvetler 70 bin ki~i idi. Ayr~ca Aksaray'da ~ehzâde ~ehin~âh'~n idaresinde ~~o bin, Kayseri'de Karagöz Pa~a'n~n
idaresinde 23 bin, Amasya'da ~ehzade Ahmed'in idaresinde 1 2 bin
asker daha vard~.101 Bu haberi alan ~ah ~smail, bundan sonra acele
Dülgadir topraklar~n~~terke mecbur oldu. Bunun üzerine Padi~ah,
tarafs~z kalmas~n~~sa~lamak üzere, Venedik'e bir mektup yazarak
~ah Ismail'in ma~lup °leh ~unu ve kaçt~~~m bildirme~i lüzumlu
gördü.l°2
1508' de de Osmanl~~kuvvetleri ~ah Ismail'e kar~~~haz~r durumda
idiler. Bunlar Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde bulunuyorlard~.
Di~er taraftan, Anadolu'daki k~z~lba~larm bir k~sm~~Avrupa'daki
Türk topraklar~na sürülmü~lerdi.

Kemalpa~a Zade, vrk. ~ to b,
Ayn~~eser, vrk. 113 b.
gs Ayn~~eser, vrak. ~~ o b.
99 Ayn~~eser, vrk. ~~ 4 b.
"° Ali, vrk. 199 b.
101 Sydney Nettleton Fisher, s. 95.
102 Ayn~~eser, S. 96.
96

97
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BAYEZID'IN DI~ER VASIFLARI
Bar~~sever, ayn~~zamanda hassas bir insan olan Bayezid, bilhassa teba's~~hakk~nda çok iyi dü~ üncelere sahip bir hükümdard~. Devletin bir sava~~makinesi halinde durmadan i~lemesinden halk~n zarar
görece~ini biliyor ve "Hikmet üzere hareket idüp m.emâlik-i Islânn
tesadüm ü izdihârn-i asâkir ve evlâd-i kirânundan s~yânet" etmek
istiyordu m. Fakat bu vasf~~zaman~nda dahi anla~~lmam~~, hattâ
tenkit edilmi~ tir. Meskenet telâkki edilen bu halden onu ay~rmak için birtak~m te~ebbüslerin yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Bilhassa
dini hislerinden faydalan~ lmak üzere 1°4 yap~lm~~~olan bu te~ebbüslerin ikisi, cidden tetkike de~er. Bunlardan birisi, görülen bir rüya
üzerine yap~lm~~t~ r. Kimin taraf~ndan görüldü~ü bilinmiyen bu rüya
kendisine verilen bir arizada ~u suretle anlat~lmaktad~r :
"Padi~ah~= Sultan Bayezid Eazzâllahu Ensârehu Hazretleri,
Seyyit Gazi'nin huzurunda oturup ben dahi yan~nda otururdum.
~ kirnizün önüne bir sini hûn getürdiler. Seyyid Gazi hazretleri, i~de
sana Sultan Bayezidi ko~ tuk, al ilet, gün bat~s~na, k~z~l elmaya de~in
feth idüp Islârn dü~e~in dö~ esün deyü emretti. Ol etrafa ne veçhile var~lmak tarik~n göstermi~lerdir. E~er buyurulursa an~~dahi padi~ah hazretlerine malûm idavuz"
Görüldü~ü gibi burada, Padi~ah Bat~da sava~~yapmaya te~vik
olunuyor, hattâ bu sava~~ n yap~lmas~ , Bayezid'in yüzde yüz sayg~~
gösterece~ini kabul ettigi~rniz Seyit Gazi taraf~ndan emrolunuyordu.
Bu hususta ikinci te~ebbüs, K~r~ m Hani Mingili Giray taraf~ndan
yap~ld~. Han ona yazd~~~~gizli bir mektupta, Kur'anda veya Peygamberin hadisleri aras~nda sava~~yap~lmamas~~hakk~nda bir i~aret mi
görülmü~ tür ki, cihad terkedilmi~, sava~~kap~lar~~kapanm~~t~r; diye
sualler soruyor ve böyle bir~ ey varsa bildirilmesini ve kendisinin de
bundan sonra ona uyaca~uu yaz~yordum Bu müthi~~bir~eydi; cevab~~
da pek güçtü. Durumdan çok s~k~ld~~~~ve hattâ utand~~~~anla~~lan
1°3 4976 numaral~~mecmua, vrk. 87 a.
104 Bir süre e~lencelerle vakit geçiren Bayezid, birdenbire bunlar~~ terkederek
dini bir hayat içine gömülmü~, itikâfa bile çekilmi~~ve "tarik-i me~âyiha muhabbet
ve zümre-i sulehâya iltifat ve ra~bet" de çok ileri gitmi~ ti. Bak: Ali, vrk. 179a.
Mehmet A~~ k Hanefi, Tercüme-i Tarih-i Mekke ve Medine, vrk. 192 a. Manisa
kitapl~~~, 6380.
105 Topkap~~Saray~~Ar~ivi, ~ o818.
106 Mingili Gereyden Bayezid'e mektup, R~dvan pa~a Zade Tarihi, vrk• 65 a.
Bayezit kitapl~~~, 4971.
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IV. — Seyyit Gaziyi riwas~nda gören bir zat~n, Seyyit Gazi ile
neler konu~tu~unu izah eden mektubu.
(Bu mektubun Topkap~~Saray~~Ar~ivindeki numaras~ : 1081 8)

Benden C. XXVII, 14
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V. a — K~r~m Hani Mingili Gerey'in Padi~ahtan Cihâd~n niçin terkedildi~ini
soran mektubu ve Bayazitin buna cevab~.
(Bu mektuplar için bak: Ridvan Pa~a Zade tarihi vrk. 65-66 a. Bayazit kitapl~~~~4971)
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Bayezid, bu mektuptan kimseye bahis açmam~~, fakat gizlice Mingili
Giray'a cevap vermi~ti.'07 Diyordu ki: Cihad~n terkedilmesi hususu
benim de daima hat~r~mdan ç~kmam~~t~r. "Filvalci emr-i cihâd ü gazâ
ayin-i din-i islam-~~seyyidülmürselin olup selâtin-i ~eriat karine ol
tarika sülük sebeb-i saadet-i dâreyn ve bâis-i necât-i menzileteyn idügi
muhakkakt~r". Fakat geni~~topraklar~m~z üzerindeki "reâyâ ve beraya"
n~n hallerinden yaln~z ben sorumluyum. Yar~n Allah'~n huzuruna
ç~kt~~~m zaman "Bayezid sana bunca iklimleri ihsan edib ve cümle
ubbaddan seni ihtiyar ve birkaç günlük saltanat~~ve hilafeti erzâni
gördüm. Kullanm arasmda nice benüm emrimi icra eyledin ve ne
tarik ile adalet eyledin" diye buyurdukta, "halim ne ola ve ne hal ile
cevap verem" diye dü~ünür dururum. Sava~~için bir tarafa gidildi~i
zaman, insanlar yarat~l~~lan itibariyle kötülü~e "mail" olduklar~~
için, yoklu~umuzdan faydalanarak bir fitne ç~karabilirler. Bundan
müslümanlarla aileleri zarar görürse Allah huzurunda "mesul ve
muazzep" olmaktan çekiniyorum. Bundan dolay~~herhangi bir tarafa
gitmemeyi ve "nizâm-i memleket içün" yerimde oturmay~~daha münasip görüyorum. Yine bundan dolay~~gece gündüz bütün vaktimi
halk~n ahvalini tetkik ve i~lerini görmiye sarfediyorum.
E~er bu mektuplar uydurma de~ilse, Bayezid'in takibetti~i siyaseti hulasa etmeleri bak~m~ndan çok önemlidirler. ~ayet bunlar
birisi taraf~ndan uydurulmu~~ve yaz~ lm~~~ise bu takdirde de, Bayezid'i
savunmak istiyenlerin hangi noktalara dayand~klaruu göstermeleri
bak~m ~ndan, yine önemlidirler. Hulâsa, bu mektuplardan anla~~ld~~~na göre, Bayezid, Devletin huzura ve halk~n saadete kavu~mas~n~n ancak bar~~~içinde olabilece~i inancmdad~r.
Çok merhametli, ayn~~zamanda evlatlanna tam bir baba ~efkati ile ba~l~~olan Bayezid, kendinden sonra hükümdar olacak
kimsenin de ayn~~ ~ekilde ~efkat ve merhamet duygular~na sahip
olmas~n~~arzu ediyordu. ~ehzade Ahmed'i biraz da bundan dolay~~
seviyor, teb'as~n~n onun zaman~nda rahat ve huzur içinde ya~ayaca~~m umdu~u için, onu veliaht yapmak istiyordu. "8 Fakat evlatlarmdan hiç birisi, bu sevgi ve ~efkate kar~~l~k göstermedi. Tersine
olarak, daha o hayatta iken taht için mücadeleye giri~tiler ve bu
suretle de onun özledi~i sükünete ve halk için dü~ündü~ü saadete
Bayezid'den Mingili Gereye mektup, R~dvan Pa~a zade vrk. 66 a.
108 Ali, vrk. 215.
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engel oldular. Hattâ zaman zaman emirlerini dinlememek suretiyle onu üzdüler. ~ehzade Korkud, ona kar~~~ dar~~nl~~~n~~"bana
saltanat ve eyalet gerekmez" cümlesi ile aç~~a vurmu~~109, ondan
habersiz M~s~r'a gitmi~, fakat dönü~ünde babas~~tarafindan yine
affolunmu~tu. 110 ~ehzade Ahmet, birçok defa onun ernirlerini yerine getirmemi~, hattâ sonunda isyan ederek Konya'y~~ i~gal etmi~ti.
Babas~~kendisine bu vilayetin verilmiyece~ini bildirir mektuplar
gönderdi~i vakit ayni ~ehzade, bu mektuplar~~getiren elçinin burnunu
ve kulaklar~n~~kesmi~~~~~, Konya'y~~kendisine kar~~~savunanlardan
birisinin kesilmi~~ba~~n~~babas~na yollam~~~I" ve müstakil bir hükümdar gibi etrafa emirler gönderme~e ba~lam~~t~~113. Buna ra~men
Bayazid, ona kar~~~harekete geçmek için te~ebbüse giri~enlere, kolay
kolay bu müsaadeyi vermedi.
Yavuz Selim'e gelince, zaten ha~in ve sert olan bu ~ehzade ile
babas~~aras~ndaki mektupla~malar, ekseriya istenen ~ekilde olmanu~t~~Selim, babasma yazd~~~~mektuplarda veya gönderdi~i haberlerde daima itaatkâr bulundu~undan bahsederse de, ayni mektuplardan veya haberlerden, onun babas~na kar~~~ tak~nd~~~~sert tav~r~~
anlamak mümkündür. O~lu Süleyman'a bir sancak verilmesi hususunda babas~~na yazd~~~~mektuba ald~~~~cevaptan, küçük ~ehzadeye
Sultanönü Sanca~~n~n verilece~ini, kabul edilmedi~i takdirde Giresun, Körtun ve ~irya'n~n tahsis edilece~ini ö~renince fevkâlede müeessir olan ve ayn~~zamanda hiddetlenen Selim, yazd~~~~bir mektupta 114
diyor ki : Padi~ah~n o~lu yaln~z ben de~ilim, ba~ka o~ullar~~ ve
onlar~n da o~ullar~~vard~r. Bütün bunlara ~imdiye kadar sancak verilmi~tir. Fakat "padi~ah-~~alem-penalun eyyâm-i devletinde kang~~
~ehzadeye sancak verildi ki ol sanca~la babas~~oldu~u yirün aras~~bir
ayl~k" yoldur, yak~n bir yerde verildi~i zaman da Giresun, Körtun ve
~iryan gibi fakir bir bölgedir. "Körtun suba~~l~~~~galiba onalt~~bin akçe
yazar veya cüzi ziyadesi vard~r" Giresun ise sadece bir kaledir. Körtünün etraf~nda bir ok at~nu kadar bir erâzi bile yoktur, de~il Trabzon
vilâyetinde hattâ Gürcistan'da bile havas~~ bu kadar kötü bir erazi
°9 Ali, vrk. 200 b.
Sadettin, 2, S. 132.
111 Hammer, 4, s. 88.
112 Sadettin, 2, S. 132.
112 Tarih-i ~ahi, vrk. 445 a.
114 Topkap~~Saray~~Ar~ivi, 5970.
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— O~lu Sitleyman'a verilen sanca~~~be~enmedi~ine dair Yavuz'un bir
mektubu (Bu mektup Topkap~~ saray~~ ar~ivinde 5975 numaradad~r)
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bulunmaz. Körtun "murdarl~ kta ve darl~kta hâ~a halâdan beterdir"
~iryan'a gelince; Körtun'dan çok uzakt~r. Bundan ba~ka orada iki evi
yan yana olan bir köy bile yoktur. ~iryan'da da köye benzer yerler
pek azd~r. E~er bu yerlerin bize verilmesi sadece padi~ah~n böyle
dü~ünmesinden ileriye gelmi~~ise, "erkân-~~devletin" padi~aha bu yerler
hakk~nda bilgi vermesi ve onu fikrinden döndürmesi icabederdi.
Böyle yapmad~klarma göre vazifelerini yerine getirmemi~lerdir. Yok,
bu tahsis padi~ah taraf~ndan de~il de "erkân-~~devlet" taraf~ndan
yap~ld~~ise, bu züliimden ba~ka bir~ey olamaz. "Ve bize bu veçhile
zulürn ~er'a münafi oldu~undan gayri efrad-i insandan her fert bab~nda (yan~nda?) haric-i edeptir." Hakikaten padi~ah bile bile bu
araziyi o~luma tahsis ederek onu "muazzep" etmek dilediyse, bu takdirde "devletlü Hudâvendigârdan" Süleymana bu sanca~~n verilmemesini isterim.
Bu mektubun elbette padi~aha da gösterilece~ini Selim bilmekte
idi. Buna ra~men o, çok a~~r, hattâ hakaret ta~~yan cümlelerle dolu
bu mektubu göndermekten çekinmemi~ti. Daha sonra o, kendi sanca~~~olan Trabzonu da terkederek, babas~n~n emri hilâfma, Kefe'ye
geldi. Kendisine nasihat etmek ve Trabzona dönmesini sa~lamak
üzere gönderilmi~~olan Sar~~ gürz Mevlâna Nurettirl'e, Trabzon'a geri
dönmemi istiyorsan~z gökten Cebrâil inse, peygamber dahi böyle
istese, yine bu mümkün de~ildir. Ben ~ehzacle Korkut gibi bir yere
gittikten sonra dönenlerden de~ilim,. Gayem için ba~~vermeye raz~~
olmu~um, demi~ti. 115 K~r~m Hani Mingili Gerey'e de ayn~~mevzu üzerinde "her ta~~~cevâhir dahi olsa, Trabzona raz~~olmaz~n" dedikten sonra116, ba~ka sancak verildi~i takdirde ~ehzade Ahmed'in sanca~~na muadil olmas~n~~ve "bir akçe ve bir habbe" eksik olursa kabul etmiyece~ini bildiriyordu. 117 Bu durum kar~~s~nda bile Bayezid, o~lunu tedip
yoluna gitmedi. Bu hali onun aczine yoranlar olabilir. Fakat Bayezid'in idaresindeki kuvvetler her zaman ~ehzadelerden herhangi birisini tenkil etmeye rnuktedirdi. Nitekim Selim, ilk defa babas~na kar~~~
yürüdü~ü ve onun kendisi ile çarp~~aca~~ru anlad~~~~vakit, sava~~~göze
alamam~~~ve kendisinin asi olm.ad~~un, maksad~n~n, yaln~z babas~~n~n
elini öpmek oldu~unu ifade etmi~ti. 118 Bayezid, Selim'in bu itaatkâr
I" N. Ça~atay, sayfa 81 'deki 6322 numaral~~vesikadan.
Topkap~~ Saray~~Ar~ivi, 6382.
J." Ayn~~vesika.
lla ~shak Bin Ibrahim, vrk. 34 b.
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VII. — K~r~m Hani Mingili Gerey'in, Yavuz Selim ile
yapt~~~~konu~ma esnas~nda ona verdi~i nasihat' ve
ald~~~~cevab~~ bildiren mektup. (Topkap~~
Saray~~ Ar~ivi 6382).
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halinden çok memnun olmu~~ve "çünki asitâne-i saadete iltica sureti
gösterildi, cemi' murad ettikleri mâna has~ld~r" 119 diyerek hem isteklerini kabul ediyor, hem de onu affediyordu. Bir müddet sonra baba
o~ul, tekrar kar~~~kar~~ya geldi. Bu sefer çarp~~t~ lar. Selim'in kuvvetleri, lkyezifin muntazam askerleri kar~~s~nda dayanam~yarak kaçm~~lard~. ~u halde padi~ah~ n, Selim'e kar~~~harekete geçmemesi aczi~r~den de~il, babal~ k hislerinden ve merhametinden ileriye geliyordu.
Filhakika Selim'in dü~ manlar~~Bayezid'i güçlükle Selim'e kar~~~harekete geçrip de onu çarp~~ m~ya mecbur ettikleri vakit, Padi~ah bir
taraftan vuru~ ma emrini vermi~, öte taraftan da Selim için "Hak
süphânehu ve taala onu hatardan saklaya deyu" dua etmi~ti 120.
Evlâtlanna bu kadar merhamet gösteren Bayezid'in, karde~i
Cem hakk~ndaki hareketlerini izah etmek biraz güçtür. Bununla
beraber Cem için de önceleri merhametli ve adil davrand~~~n~~gösteren deliller vard~ r. Fakat taraftarlann~n ve belki de annesi ile Molla
Gür âni' nin yapt~klar~~te~vikler sonunda Bayezid'in insafl~~tekliflerinin hiç
birisini kabul etmiyen Cem, kendi felaketini kendisi haz~rlam~~~oldu.
Fatih'in ölümünü takibeden günlerde ve belki de Cem'in Bursa'da
Padi~ahl~~~n~~ilan etti~i s~rada yaz~ld~:kim tahmin etti~imiz bir mektupta 121, annesi Ceme baz~~tavsiyelerde bulunmakta bilhassa "aç
gözünü aç elini, padi~ahs~n kimine vermekle, kimine iyi söylemekle
güler suret gösterin" diyerek Cem'i halk~~elde etmek için te~vik etmekte ve yan~ nda bulunan Molla Gürâni'nin de baz~~tavsiyelerde bulundu~unu ifade etmektedir. 122 Birtak~ m sebeplerden dolay~~kendisini Osmanl~~saltanat~n~n me~ ru varisi telâkki eden Cem, Yeni~ehir sava~~ndan
(29 Haziran 1481-22 Rebiulahir 886) biraz önce, büyük halas~~Selçuk Sultan vas~ tasiyle Bayezid'e, Anadolu'nun ba~tan ba~a kendisine
b~rak~lmas~n~~teklif etmek suretiyle 123, Osmanl~~Imparatorlu~unun parçalanmas~~ nda bir beis görmedi~ni ortaya koymu~tu. Bundan sonra Cem, uzun müddet bu yersiz teklifinde israr etti. Hattâ
emellerini gerçekle~ tirmek üzere bir tarftan M~s~r Memlükleri ile,
öte taraftan Karamano~lu Kas~m Beyle anla~t~. M~s~r topraklar~na
~shak Bin Ibrahim, vrk. 55 b.
~shak Bin ~brahim, vrk. 55 b.
121 Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi, tom.
122 Ayn~~ mektup.
128 A~~k pa~a
Zade, S. 221.
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VIII. — Cem'e annesi taraf~ndan yaz~ld~~~n~~tahmin etti~im mektup.
(Topkap~~Saray~~Arsivi 113797).
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s~~~nd~~~~vakit, o adeta bir hükümdar gibi kar~~lanm~~~124. Antakya kendisine timar olarak verilmi~~125, bir arahk Cem'le M~s~r
Sultam aras~nda bir ittifak bile bahis konusu olmu~tu.'" Bununla
beraber Cem M~s~r'dan, s~k~nt~da oldu~unu bildirir bir mektup
gönderince, Bayezid ona, hükümdarl~k iddias~ndan vazgeçmek ~artiyle "onkerre yüzbin akçe salyane tayin" olunaca~~n~~bildirdi 127
ise de, Cem isteklerinden yaz geçmedi. Fakat Bayezid'e kar~~~biraz
daha ba~ka bir dil kullanmak lüzumunu duydu. M~s~r'dan yazd~~~m
tahmin etti~imiz bir mektubunda Cem, 128 topra~a ait olan isteklerini art~k bir hak olarak ileriye sürmemekte ve fakat padi~ahm kendisine ihsan etmesini istemektedir. O, mektubunda Bayezid'e "birader-i ekrem ve atam yerine, "~ehriyar-i âlemim Bayezid Han" ve
"mürüvvetli padi~ah~m" gibi tâbirler kullan~yor ve Anadolu'nun kendisine ihsan olunmas~n~~istiyordu 129. Belki de bundan sonrad~r ki
Bayezid ona Mekke'de oturmas~n~~ ve bu takdirde "hiç bir ahade
muhtaç" etmiyece~ini vadetti 13°. Ancak, Cem'i hiçbir maddi teklif tatmin etmiyordu. Bayezid'in bu asilâne teklifini "r~zk vermek
hod Huda-i tealân~nd~r, e~er ol kimseye r~zk mukadder ise, ol ki~inin
kimesne r~zkun elden almaz ve e~er her kimsenin r~zk~n kesecek
olursa, hiç kimse ana r~zk veremez, imdi biz hod Allah virdi~ü
r~zka kaniuz, her kande olursak tevekkülümüz Allah't~r" diyerek reddetti.131 Kuvvetli bir Saltanat h~rs~~ ta~~yan Cem, bundan
sonra taraftarlarm~n davetine uyarak, yeniden Anadolu'ya geçmi~~ve
Kramano~lu Kas~m Bey ile birlikte Osmanh topraklar~n~~ i~gale ba~lam~~t~. Bu defald te~ebbüsünde de muvaffak olam~yan Cem, Ta~~
iline çelcilimye mecbur kald~~~~günlerde, Bayezid galip olmas~na ra~men, ona önce ulemadan Mevlana Alaüddin'i 132, sonra Koca
Sekbanba~~m 133, daha sonra da "tYmeray-i izam" dar~.'" bah124 Vak~at~~Cem, S. 4.
1" Kemal Pa~a Zade vrk. 37 b.
124 Ahmet Refik, s. 36.
1" Feridun Bey Mün~eat~ , t. s• 291 .
1" "Merhum Sultan Bayezid-i Veli kar~nda~lar~~ Sultan Cem'e göndermi~lerdir"
(Mektup). Namehây-i mülük-i vüzera, vrk. A~ir Efendi kitapl~g~. 895
129 Ayn~~mektup.
221) Ismail Hikmet Ertaylan, s. 127.
222 Ayn~~eser, S. 127.
"2 Kemalpa~a Zade, vrk. 16 a.
133 Sadettin, 2, S. 22.
"4 Kemalpa~a Zade, vrk. 17 a.
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~ayi~~ o~lu Ilyas Bey ile imam Aliyi 135 göndererek, Kudüs'te oturabilece~ini, eskiden y~ll~k geliri ne ise bunun aynen ödenebilece~ini
söyletmek suretiyle bir anla~maya varmak istcdi ise de Cem, toprak
iste~inden vazgeçmedi. Bunun üzerine yeniden harekete geçen Bayezid kuvvetleri kar~~s~nda o, Rodos ~övalyelerinin kendisine yard~m
edeceklerini dü~ünerek oraya gitti. Ancak, onun Rodos'a gitmesi,
oradan Fransa'ya ve daha sonra Roma'ya götürülmesi, Osmanl~~Devletini türlü yönlerden tehlikeye sokmu~tu. Bayezid bir taraftan bu tehlikeye kar~~~gerekli tedbirleri al~rken, öte taraftan da Cem'in ve onunla
birlikte bulunanlar~n ihtiyaçlar~n~~ kar~~lamak üzere maddi fedakarl~klarda bulunmak mecburiyetinde kald~. Buununla beraber, geç de
olsa, yapt~~~~i~in yanl~~~oldu~unu anlam~~~olan Cem'in h~ristiyanlar~n
elinden kurtar~lmas~~hususunda Bayezid'e müracaat etti~i anla~~lmaktad~ r. Bu hususta onun adamalar~ndan olan Nasuh Bey'in yazd~~~~
bir mektup üzerinde hassasiyetle durulmak icabeder "6 . Tarihsiz
ve fakat "Nasuh al zalf" imzas~m ta~~yan bu mektupta Nasuh Bey,
müslüman bir esiri kâfirlerin elinden kurtarman~n Allah kat~nda
neler ifade edece~ini, hele bu esir "rükn-i selâtin-i müsliminden" olursa bunun, büsbütün mutlu bir~ey olaca~~n~~anlatt~ktan sonra diyordu
ki : Cem ve onunla birlikte olanlar~n kalblerinde ne saltanat ve
ne de riyâset sevdas~~kalm~~t~r. Onlar~n tek arzusu "kâfir diyar~nda"
ölmemektir. Sözlerime inamlmazsa "Sultan-al harerneyn" in 137 and~na itimad edilmek icabeder. Buna da inan~ lmazsa "bari din gayreti
için" M~s~r Sultan~~ ile ittifak ederek bizi kurtar~n. Kafirler elinden
kurtulduktan sonra padi~ah nerede istiyorsa "e~er Arap ve e~er Acem
ve e~er Hinddir" orada oturm~ya raz~y~z. Cem'in sözlerinde ve
"ahdinde sad~k idüginden" ~üpheniz olmas~n 138 . Onun için padi~ah
nezdinde te~ ebbüse geçiniz. "Ve her kim bu emrin hilafina sizleri
telkin eder bi-~üphedir ki ya fikrinde veya itikad~nda tamam istikamet
yoktur. An~n için ki bu emre inkâr edüp hilafina isrardan din-i islâma haylice za'f gelürlerdendür. Zira biz küffar~ n fikri ve ferâseti ve
mü~avereleri ne idügin bilüriz. Amma ümiz dir ki Allahu taalâ müyesser k~lm~ya".
Vak~at~~ Cem, s. 7.
Topkap~~ Saray~~Ar~ivi, 5690.
137 Ayn~~vesika.
136 Ayn~~vesika.
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IX. — Cem ve yan~ndakilerin h~ristiyanlar elinden kurtar~lmas~n~~
isteyen Nasuh adl~~ bir zat~n mektubu.
(Topkap~~ saray~~ ar~ivi 5690).
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Bundan sonra, sözlerinin bir teki yalansa, ahirete imans~z olarak gitmeyi kabul eden, bütün ailesinin mhavedilmesine raz~~olan,
kanlar~n~n ve mallar~n~n padi~aha helal oldu~unu söyleyen mektup
sahibi "ben, bende-i fakire öyle gelür ki, gerçi la ya'lem-ül gaybe
illalah d~r, amma bu emir ki ben huzuru ~erifinize tembih ettim,
galiba Cemi-i islam~n hakk~nda hay~rd~r" demek suretiyle de kendilerinin h~ristiyanlar elinde b~rak~lmalarm~n mahzurlar~n~~ifade ediyordu.
Türlü yollardan ald~~~~haberlerle, h~ristiyanlar~n Osmanl~~devleti hakk~ ndaki fikirlerini anlam~~~oldu~unu kabul etti~imiz Bayezid,
karde~i Cerni kurtarmak için belki de türlü te~ebbüslere geçti. Bu
arada onun tekrar Rodosa getirilmesi için Rodos ~övlalyelerine ba~vurdu ve onlar~~ s~k~~t~rd~. Bu hususta ~övalyelerden söz bile ald~.
Fakat ~övalyeler samimi de~illerdi. Padi~ahm elçilerini durmadan
aldat~yorlar& Bununla beraber bir defas~nda ~skender ad~ndaki
elçi ~övalyeler reisine "~imdi ben an~~bunda bulam derdim, ne hal
oldu, gene va'de hilâf oldu. Devletlü Hüdavendigar hazretlerini
kati incittün, gafil olmayas~n bu i~ten" diyerek 139 onu tehdit etti.
Bunun üzerine ~övalyeler reisi, Avrupa'da kar~~~kl~k oldu~u için
ihtiyaten Cem'in getirilmesinin tehir olundu~unu, yak~nda getirilece~ini, söyledi : Ancak "bu y~l onu getirmiye safam yoktur"
deyince elçi ona "yallah ~u ahduni Hontkâr hazretlerinle etmi~siz ki aletta'cil getirüp yerine komak" laz~md~r, diyerek fikrinde
israr etti; 140 ve durumu padi~aha bildirirken de intibalarm~~"amma ~öylece bilmi~~olas~z, hiç bu ki~ünün an~~bunda getirmiye niyeti
yoktu?' demek suretiyle aç~klad~.141 Fakat Bayezid te~ebbüslerinden
vazgeçmedi ve Cem'in Rodos'a getirilmesi üzerinde israrla durdu.
Ayn~~elçinin gönderdi~i ba~ka bir mektuptan 142 Fransadan gemiler
geldi~i halde Cem'in yine ç~kmad~~~, bunun üzerine elçinin Rodos
~övalyeler reisine ba~vurarak a~a~~daki ~ekilde bir konu~ma yapt~~~~
anla~~lmaktad~r:
Elçi "hani gene nesne yok. Beni padi~ah hazretlerine gönderdün,
var, gene ta'cil gel, gene hay~r haber ile gidesin didün.... Padi~ah
Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi, 1460.
Ayn~~vesika.
141 Ayn~~vesika.
142 Topkap~~ Saray~~Ar~ivi,
461.
139

140
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X. — ~skender adl~~ bir zat~n Cem hakk~nda Rodos
~ovalyeleri reisi ile yapt~~~~görü~meyi bildiren mektubu.
(Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi 14.60).
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XI. — Iskenderin Cem konusunda Rodos ~oyalyeleri
reisi ile ikinci görü~mesini bildiren mektubu.
(Topkap~~ Saray~~ Ar~iyi 1461).
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bundan haber umarlar. Yalan söylemekten yüzümüz kalmad~. Belli
haber ver, öldi mi? yohsa senün elünde de~il mi? getürmek elinden
gelmez mi?
Sövalyeler reisi —Bu gemilerle getirmiye korktum, büyük gemi
yap~ yorum onun ile gelir. Beylerden elçiler geldi, bize vir dediler,
beyler birbirine dü~ tüler, ol sebepten getirmedim.
Elçi — Gel, kerem eyle, do~ru haber ver. E~er do~ru haber virir
isen senünle dostluk ye~~olur.
Sövalyeler reisi— ~~te ben bildi~ümi
(?) 143 bilir, sana
disün" diyerek i~i yanlarmda bulundu~u anla~~lan
b~rakarak d~~ar~~ ç~kt~. Bunun üzerine Elçi:
— Sen padi~ ah hazretlerinün timar~ n yiyesin, niçün do~ru haber virrniyesin
-Haberin do~rusu, bunlar alup gidelim diyecek ol Frentse
Beyi (Fransa Beyi) koyuvirmemi~~didi 144
Bayezidin Cemi kurtarmak istemesinde, elbette h~ristiyan devletlerin tasavvurlar~na bir set çekme hususu ön planda gelmektedir.
Te~ebbüslerinde muvaffak olsayd~~acaba Bayezid, Cemi ne yapacakt~ ?
Onu da o~lunu öldürdü~ü gibi öldürecek mi idi?"5 Bu kadar hadiselerden sonra bile bu soruya evet veya hay~r demeye imkan yoktur.
Bununla beraber Bayezid'in Cem'i affedebilece~ine dair baz~~zay~f
deliller vard~r. Mesela Cem, Dauphin de La Pout Satosuna götürüldü~ü s~ ralarda, Bayezid ona Hüseyin Bey ile bir mektup göndermi~~ve ~övalyelerden kurtuldu~u takdirde, eski teklifi ne ise o yolda
hareket edece~ini bildiirmi~ti.146 Rodrgio Borgia'nm Papal~k makam~na seçilmesi üzerine ona gönderdi~i tebrik mektubunda da Bayezid, Cem'in muhafaza edilmesini isterken, ayr~ca ona iyi muamele edilmesini de rica etmi~ti."7
Cem'in bir zehirlenme sonunda m~ , yoksa tabii bir ölüm ile mi
öldü~ü belli de~ildir. Ayr~ca, bir zehirlenme mevcut ise, bunda Bayezi'din parma~~~oldu~u çok ~ üphelidir. Muhakkak olan ~udur ki,
ölüm haberi Istanbul'da duyulunca padi~ ah mütessir olmu~, Cem için
143
belki de ~övalyeler reisinin elçi olarak Istanbul'a gönderdi~i Mosco
Perpiano'dur.
144 Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi, 1461.
1" Cemin o~lunu Bayezid bo~durmu~tu.
146 M. Cavit Baysun, S. 49.
147 Ahmet Refik, S. 192.
Bentler! C. XXVII,
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gaip namaz~~k~ld~rm~~, uç gün matem tutulmas~n~~emretrni~~ve çok
sadaka da~~trru~t~~148
Bu mülâhazalardan sonra ~öyle bir neticeye varmak pek de
hatal~~olmaz san~r~m : Bayezid., karde~i Cem'e kar~~~daima toleransl~~
hareket etmi~, onu fikirlerinden vazgeçirmeye çal~~m~~ , rahatça ya~~yabilmesini sa~lamk çarelerini aram~~t~. Bunlar~~yaparken yaln~z
ve sadece devletin bütünlü~ünü korumay~~ve ondan gelecek tehlikeyi de~il, belki de bu topraklar üzerinde onun da hakk~n~n olabilece~i mülahazas~yle, daha adilâne hareket etmeyi ve merhametli
olmay~~ dü~ünmü~tü. E~er Cem; itaatkâr bir hal alabilseycl~, ihtimal
Bayezid, babas~~taraf~ndan konulmu~~olan karde~~katli maddesini
onun hakk~nda uygulam~yacakt~~ "9 Bayezid, Cem hakk~nda birtak~m menfi dü~ nüclere sahip idi ise, bunun sepeblerini, Cem'in
~ahs~nda dü~man devletlerin Türkiye'ye kar~~~birle~mek istemelerinde
aramak ve bu bak~ mdan Bayezid'i mazur görmek iktiza eder 15°.
Bayezid, ma'mûr bir memleket içinde, mesut bir halk görmek
istiyordu. Bunun için sulha ve suld~nete ihtiyaç oldu~unu kabul ediyor ve vakit buldukça bu i~lerle me~gul oluyordu. O, yurdun muhtelif bölgelerinde birçok cami, medrese, imaret, okul, hastane ve köprüreler yapt~rd~. Fakat d~~~ve iç olaylar nas~l onu rahat b~ rakmad~larsa,
tabii olaylar da onun için hiç müsait cereyan etmedi. Bayezid zaman~nda tahripkâr depremler, seller ve salg~n hastal~klar birbirini kovalad~. Bilhassa 1490 y~l~n~n temmuz ay~nda ~stanbul büyük bir felakete
maruz kald~. Temmuzun 24. günü ku~luk vaktinde etraf~~siyah bulutlar kaplad~ ; gök gürledi; ~im~ekler çakt~ ; y~ld~r~mlar dü~tü ve birçok
yerler harap oldu. At meydan~~yak~n~ndaki "Güngörmez" kilisesine,
ki barut mahzeni idi, bir y~ld~r~m isabet etti."1 Öyle müthi~~bir
patlay~~~husule geldi ki, kilisenin kubbesi k~z~l adalar yak~n~na dü~tü.
Kubbedeki ta~lar~n baz~lar~~Galata'ya ve Üsküdar'a f~rlad~~ "2. Bu
yüzden evler harap oldu. Bilhassa kilisenin etraf~nda bulunan dört
mahalle ba~tanba~a yok oldu."3 Ayn~~ zamanda çok ~iddetli ya~Feridun Bey mürsaat~, I. s. 293.
Hammer, 4., S. 4.
150 Ayn~~ eser, s. 4.
151 A. Bahaüddin, Cizyedar Zade Tarihi, vrk. 288 b. Milll Kütüphane, 287
say~l~~ film.
1" Ayn~~ eser, vrk. 288, b.
153 Ayn~~ eser, vrk. 289 a.
110
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murlar ya~arak her tarafta büyük zararlar meydana getirdi. 1509
a~ustosunda Amasya, Çorum, Tokat ve Sivas havalisinde deh~etli
bir yer sars~nt~s~~oldu. Istanbul ve Edirne'de ayn~~ ~iddetle vuku bulan
ve Osmanl~~tarihinde küçük k~yamet "k~yamet-i su~ra" denilen ve
45 gün süren bu felâket sonunda, memleket harabeye döndü."4
Yaln~z Istanbul'da y~k~ lan mescitlerin say~s~~ ~~og, harabolan evlerin
adedi ~~o7o idi. Bu arada 5000 ki~i de telef olmu~tu."' Birçok cami,
medrese, hastane, saray ve imaretler harabolmu~, Karaman mahallesi ba~tan ba~a yik~lm~~t~. Ayr~ ca Edirne'de de büyük zayiat olmu~~ve
birçok insan ölm.ü~tü."6 Daha önce Edirne'de ç~kan bir yang~n, bütün
çar~~~ve pazar~, ~shak Pa~ a mahallesini kül haline getirmi~ ti."'
1492'de bir veba salg~n~~Istanbul'da birçok insan~ n ölümüne sebep
olmu~~ve büyük bir felâket halini alm~~ t~~ "5 908 senesinde (1502 /1503) "Anadolu ve Rumili'de veba ve kaht zuhur idüp veba üç sene
ve kaht alt~~sene mütemadi ve bi- nihaye nüfus telef oldu" 159
Bütün bunlar kar~~s~nda y~ lmayan Bayezid, büyük bir enerjiy-le,
harabolanlar~~ve y~k~lanlar~~yeniden yapt~rma yolunda büyük gayretler harcam~~~ve k~sa zamanda eskisinden daha mükemmel bir hale
getirmi~ti.
BAYEZID'IN SON YILLARI VE ÖLÜMÜ
Padi~ah, yaln~z ihtiyarlamam~~, ayn~~ zamanda hastalannu~t~.
Bu yüzden her i~itti~i söze çocuk gibi inan~r olmu~ 160 ve çok gizli
tutulmas~~gereken fikirlerini aç~~a vurma~a ba~lam~~t~. Birgün vezir154 Hadidi bu hâdisenin Istanbul'daki neticelerini birkaç sat~rla ~öyle hulâsa
etmektedir:
Y~ k~ld~~ sur-i ~stanbul serâser
~u resme kim yere oldu beraber
Nice medrese vi.' cami imaret
Nice han nice hane oldu garet

Hadidi, Al-i Osman Tarihi, S. 317. Süleymaniye Kitapl~~~, 2403.
155 Ali, vrk. 202 a.
156 Fazla izahat için bak: Ali, vrk. 202 o, b ve Uzunçar~~l~, Osmanl~~ Tarihi,
229-230.
S.
1" Cizyedar Zade, vrk. 287 b.
158 Ayn~~eser, vrk. 292 a.
159 Müneccim ba~~, vrk. 82 b.
160 Ayn~~eser, vrk. 84 a.
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lerine ihtiyarli~~ndan ~ikayet etmi~, ~ehzade Selim'in sertli~inden,
Ahmed'in ise yumu~ak huylu ve merhametli olu~undan bahis açarak,
onu "Veliaht idüp taht-i salatanat~~ona teslim" edece~im demi~ti."'
Gizlenmesi mutlaka laz~m olan bu fikir, k~sa zamanda duyuldu.
Bundan dolay~~ ~ehzadelerden "her biri tâç ü taht benim hakk~md~r
dimeye gaz ittiler" 162 . Devlet erkan~~ aras~nda her üç ~ehzadeye de
taraftar olanlar bulunmakla beraber, büyük bir ço~unluk, ~ehzade
Ahmed'i tutuyordu. Padi~ah da bunlarla birlikte idi. Bu yüzden ~ehzadeler birhirlerine kar~~~cephe ald~lar. Di~er taraftan Do~uda SafeN/11er, Osmanl~lar aleyhiende çal~~makta idiler. Safevflerin genç ve
enerjik hükümdar~~ ~ah ~smail, Anadolu'ya gönderdi~i halifelerle
birçok insanlar~, Osmanl~lar~n aleyhine haz~rlamaya muvaffak olmu~tu."3 ~~te Bayezid bu s~ralarda, ihtiyarl~~~~ve hastal~~~~sebebiyle,
i~leri büsbütün vezirlere b~rakm~~~ve kendisini ibadete vermi~ti. Padi~ah her bak~mdan vezirlerine güveniyordu. Halbuki Devlet i~lerini
tamamiyle ellerine alm~~~olan bu insanlar~n zaman~nda "rü~vet virüp
bezl-i mal etmeyince bir mans~p ehline dü~mek muhal idi 164 . Timar
sahiplerinin birço~unun timarlar~~haks~z yere ellerinden al~narak
ba~kalar~na verilmi~ti. Bu yüzden birçok sil:dili, Safevi propagandas~na kendisini kapt~rrru~~bulunuyordu. Nihayet Anadolu'da Safevilerin
destekledi~i tehlikeli bir isyan hareketi ba~gösterdi. ~ah kulu veya
~eytan kulu'nun idaresinde harekete geçen isyanc~lar', Osmanl~~kuvvetleri durduramam~~~ve birçok ~ehirlerin ya~ma edilmesine mani olamam~~t~. "Ben, sahip zuhur olan ~ah ~smail bin Haydar'm halifesiyim"
demeye "5 ve devlet ve saltanat~n kendisine ait oldu~unu söylemiye
Ali, vrk. 215 a.
Ayn~~eser, vrk. ~~ 5 a.
163 Ayn~~eser, vrk. 215 b.
164 Muhyi Çelebi, Tarih-i Al-i Osman, s. 83. Millet Kitapl~~~, 15. Padi~ah~n,
vezirlerin ve halk~n durumunu Hadidi pek veciz bir surette a~a~~daki ~ekilde
aç~klamaktad~r :
Maraz müstevli olup sonra an~~
Zebun itti unutturdu cihan~~
Özünden bi haber ~eh hasta vü zâr
Raiyyet bi riayet kald~~nâçâr
Çü zaf~n padi~ah~n bildi beyler
Zebanu yimeye ba~lad~~beyler
~ehin kullar~~olmu~tu serke~~
Cihan tolmu~idi a~ubu ate~~
Hadidi, s. 317.
165 Ali, vrk. 213 b.
161

162
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ba~layan ~ah kulu, haram, helal aras~nda fark gözetmiyor, nikah~n
da lüzumsuzlu~unu ileri sürüyordu166. Ayr~ca Mehdi, Peygamber
ve hattâ Allah oldu~unu iddia eden bu zat, Kur'an ve di~er kitaplar~~
ate~e at~yor, u~rad~~~~her yeri yak~p y~k~yor, kendine uyrn~yanlar~~
öldürdükten ba~ka ailelerine de tecavüz ediyordu 167.
Harekât gittikçe geni~ledi; Antalya'dan tâ Bursa'ya kadar uzand~.
Bu hadise padi~ah~~o kadar ezmi~ti ki "marazlar~~ i~tidad ve zaaflar~~izdiyâd buldu" 168 ve bu bezginlik arasmda ~ehzade Ahmed'i
tahta geçirmek istedi 169 . Fakat bu hususta alman tertipler ve tedbirler, zaman~nda ~ehzade Selim tarafmdan haber al~nd~~~~ve yeniçeriler de ~ ehzade Selim'e taraftar olduklar~~için, bu tasavvur gerçekle~ emedi. Tersine olarak Selim, Istanbul'a davet olundu 170 ve geli~inden birkaç gün sonra da padi~ah ilan edildi. Bu suretle, y~llarca
~efkatla üzerlerinde titredi~i evlatlar~ndan birisi, onu adeta zorla
taht~ndan indirmi~ti. ~imdi o~lu ile birlikte Bayezid'in ayn~~ ~ehirde
ya~amas~~pek zor olacakt~ . Bu hususta bilgi veren kaynaklar~n hemen
hepsi, Bayezid'in ba~ka tarafa gidip gitmemesi hususu üzerinde Selimin
tamamiyle babas~na tabi oldu~unu söylerler. Dimetoka'ya gitme
arzusunun da Bayezid taraf~ndan ileriye sürülüdü~ünü ve Selimin
yaln~zca babas~n~n iste~ini kabul etti~ini yazarlar In.
Saltanat~~o~luna terkettikten sonra, geri kalan ömrünü, bir kö~eye
çekilerek, ahiret i~lerine hasretmeyi dü~ ünen Bayezid, vaktiyle tamir
ettirdi~i Dimetoka saray~ na çekilmek istedi ve bu sebepten Selim'i
huzuruna davet ederek, ikisinin bir arada bulunmas~n~n do~ru olanuyaca~~n~ , kendisinin merkezden uzakla~mas~~ laz~m geldi~ini ve
Dimetoka'ya gidece~ini söyledi 172 . Selim, onu memun etmek üzere
bu iste~i hemen kabul etmi~~ve yine onun iste~ine uyarak Rumeli
beylerbeyisi Yunus Pa~a'y~~emrine vermi~ti. Ayr~ca Kas~m Pa~a'y~~da
Ali, vrk. 2 13 b.
~ shak bin Ibrahim, vrk. 17 a. N. Ça~atay, s. 66-67.
168 Müneccim ba~~ , vrk. 86 a.
, vrk. 88 a. Tarihi sahi, vrk. 344 b.
166 Sadettin, 2, S. 166. Müneccim ba~~
In N. Ça~atay, 126. sayfadaki 6185 numaral~~ vesikadan.
171 Muhyi Çelebi, s. 188. ~ah' Tarihi, vrk. 446 a. Ishak bin Ibrahim, vrk. 82 a.
Cenâbi'ye göre mesele söyledir : "Bayezid Dimetokaya gitmek isteyince Selim,
anlar eski sarayda otursunlar, biz yeni sarayda deyüp Sultan Bayezid, iki k~l~ç bir
niyamda olmaz dedi" Cenâbi, vrk. 84 b.
172 Sadettin, 2, S, 205.
166
167
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"edây-i merâsim-i hizmetleri içün ~eref-i mülâzametleri ile serbülend"
etmi~~ve kapu halk~n~n her bölü~ünden seçilen bir k~s~m adamlar~~da
hizmetine vermi~ti 173 .
Haz~rl~klar~n~~bitiren Bayezid, 5 May~s ~~51 2 'de ( ~~8 safer 9 ~~8) 174
Istanbul'dan ayr~l~rken, Selim onu "tahtrevan" m~n yan~nda
yaya olarak yürümek suretiyle yolcu etti 173 ; bu refaket, babas~n~n
birkaç defa, art~k geri dönmelisin, demesine 176 kadar devam etti.
Selim, vedala~madan önce onun duas~n~~istemi~, babas~~da Selim'in
ba~anli olmas~~için dua etmi~ti 177 .
Bayezid, bitkin bir halde idi ve çok zay~f dü~mü~tü 178 . Ya~~~
en güvenilir kaynaklara göre 67 'ye varm~~t~172. Birkaç y~ldan beri
esasen s~hhati bozuk olan Bayezid.'e, o~lu Selim'in tak~nd~~~~tav~r ve
onu adeta zorla tahttan indirmesi keyfiyeti çok dokunmu~~olmal~d~r. Bu bak~mdan, yolculuk s~ras~nda hastal~~~~artt~~120. Ihtimal,
bu esnada kendisine bir vasiyeti olup olmad~~~na dair baz~~sorular
sorulmu~, o da "Mn-i vasiyette baz~~nesneleri zikr idüp ve baz~s~n~~
zikr eylememi~" ve "imâret-i merfüat ül bünyâmm vakfiyetinde efrad
bizzikr olunmu~tur, hattâ Mustafa Pa~a hazretlerinin dahi malümlar~d~r" demi~ti.121 Nihayet ~~o Haziran 1512 per~eme günü (25
rebiulevvel 918 Per~eme) Abalar köyünde öldü.122
173 Sadettin, 2, S. 205.
"4 Cenâbi, vrk. 84 a. Yaln~z bu tarih ~üpheli olmak iktiza eder. Çünkü Bayezid yola ç~kmas~ndan 35 gün sonra ölmü~~oluyor.
175 Ali, vrk. 219 b. Müneccimba~~, vrk. 89 a.
176 Selim babas~n~~ Edirnekap~s~~ d~~~na kadar te~yi etti. Muhyi Çelebi, s. 189.
177 Sadettin, 2, S. 206. Ayr~l~~~n pek hazin oldu~u, baba o~ul her ikisinin de a~lad~~~, onlarla birlikte bulunanlar~n da çok üzüldükleri anla~~lmaktad~r. Bak: Tarihi
~ahi, vrk. 446 b. Müneccim ba~~, vrk. 89 a.
178 ~ahi Tarihi, vrk. 446 b.
179 Sadettin, 2, 5. 208. Müneccimba~~, vrk. 89 a. sahi Tarihi, vrk. 446 a.
180 Müneccimba~~, vrk. 89 a.
181 Topkap~~Saray~~ ar~ivi, 12216.
189 Topkap~~Saray~~Ar~ivi, 12216 ve 6335. Abalar köyü, Edirne Merkez kazas~na ba~l~~Hafsa buca~nun bir köyüdür. Bak: ~smail Hami Dani~mend. ~zahl~~Osmanl~~Tarihi Kronolojisi, 2, S. 507. Halbuki muhtelif kaynaklar onun öldü~ü yeri
ba~ka ba~ka gösterirler (Bak: Sadettin, 2, S. 207. Müneccimba~~, vrk. 68 a. Tarihi sahi,
vrk. 446 a). Yine türlü kaynaklar Bayezid'in ölümünü ~ o rebuilevvel 918 tarihinde
gösterirler (Bak: Sadettin, 2,s. 207. Müneccimba~~ , vrk. 68 a. Tarihi sahi, vrk. 446
b. Hamrner, 4, s. 86. Znkeisen, s, 2. 565. ~slam Ansiklopedi, 2, S. 396). Bayezid'in,
Selim'in yahudi doktoru taraf~ndan zehirlendi~i söylenilir. Znkeisen, 2, S. 565.
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XIII. — Ikinci Bayazitin hangi tarihte ve nerede öldü~ünü
bildiren Yunus Pa~an~n mektubu.
(Topkap~~ Saray~~ Ar~ivi 6335).
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Kendisi ile birlikte bulunan Rumeli Beylerbeyi Yunus Pa~a, bir taraftan dini merasimi icra ettirmi~, öte taraftan da hemen ogün geriye
dönüldü~ünü ve ertesi Cuma günü sabaha kar~~~Burgaz'a gelindi~ini,
Selim ve Sadrazama birer mektupla bildirmi~ti. Mektuplarda gece
gündüz Istanbul'a do~ru yola devam edildi~i aç~klan~yordu. Bu mektuplardan anla~~ld~~ana göre Yunus Pa~a, hemen hergün durumu Istanbul'a bildiriyordu. 13 Haziranda (zo Rebiulevvel) "Arabludan"
cenazeyi yola ç~karan Pa~a, Hüssam Bey çiftli~i yak~ n~nda durakhyaca~un ve burada padi~ah~n emirlerini bekliyece~ini, emrin çabuk
gönderilmesini istemekteydi.
Ölüm haberini duyan Yavuz, bundan büyük bir teessür duymu~,
a~lam~~, cenazeye kar~~~ ç~km~~~ve onu Bayezid camii yan~na gömdürmü~tü.
Yukar~dan beri hulâsaten vermiye çal~~t~~~m~z iç ve d~~~olaylar~n büyüklü~ü ve giriftli~i kar~~s~nda, bilhassa her taraftan tecavüze
maruz kalan imparatorlu~u koruyabilmek, haylice güç bir i~ti. I~te
Bayezid, Osmanl~~devletine müteveccih olan bütün dü~manca hareketleri, zaman~nda ald~~~~tedbirlerle durdurmaya veya tehlikesiz bir
hale getirmeye muvaffak oldu. 14 y~l, yani Cem'in ölümüne kadar
padi~ah, d~~~politikada, tebasm~n kendisine kar~~~ayaklanaca'~uu da
hesaba katarak, daima teenni ile hareket etti. Bu suretle dü~manlar~n~n ayn~~zamanda yapabilecekleri mü~terek bir taarruzdan kaç~nmakta büyük bir diplomatik incelik gösterdi.183 Fakat Cem sahneden çekildikten sonra, Bayezid'in d~~~politikas~nda belirli bir de~i~me meydana
geldi. Gerçi onun hükümdarl~~-~~ zaman~nda imparatorluk az yer
kazand~. Fakat bu yerler fevkalade de~erli idi. Kili ve Akkerman'~n
elde edilmesi, Karadeniz'e büsbütün hakim olmay~~sa~lad~. Yunan
sahil ~ehirlerinin ve Arnavutlu~un al~nmas~~da, yaln~z Balkan yar~madas~nda de~il, ayn~~zamanda Do~u Akdeniz'de hâkimiyet kurulmas~na ve bu deniz ticaretinin bütününün elde edilmesine sebep oldu 184.
Do~u ile Bat~~aras~ndaki ticaret de, Osmanhlarm kontrolü alt~na girdi~i için, devletin geliri dikkate de~er surette artt~. Ayr~ca bütün
devletlerle ticari münasebetler kuran Bayezid, dünyan~n en zengin
monar~isine sahip oldu. Bayezid'in Venediklilere kar~~~kazand~~~~
zafer, Osmanl~~tarihinin en manal~~zaferlerinden birisidir. Çünkü
183
"4

Sydney Nettleton Fisher, S. so.
Ayn~~eser, s. 112.
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XIV. — Ikinci Bayazitin na'~~n~n Istanbul'a do~ru yola ç~kar~ld~~~n~~
ve nerelerden geçti~ini bildiren Yunus Pa~an~n mektubu. (Topkap~~
Saray~~ ar~ivinden bulunan bu vesikan~n numaras~~tesbit olunamad~).
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Osmanl~lar, bu sava~~sonunda büyük bir denizci Devlet olarak da
meydana ç~kt~lar.185 Bu hal, Adalar denizindeki adalarm ço~unun
onlara vergi vermesini sa~lad~. Yine bu sava~, daha sonra Yavuz
Selimi'n Suriye ve M~s~r'~~kazanmas~ndaki güçlükleri, Venedik deniz
kuvvetini zay~flatt~~~~ve Venedik ile ~ark sahilleri aras~ndaki limanlar~~azaltt~~~~için, hafifletti 186. E~er Venedik, Do~u Akdeniz'de
bir deniz kuvveti olarak kalsayd~, Kanuni Sultan Süleyman'~n uzun
süren Rodos ku~atmas~~belki de bir Türk zaferi ile sonuçlanm~yabilirdi 187. Fatih ile Selim ve Süleyman aras~nda, tarih sayfalar~nda
gölgelenmi~~gibi kalan bu padi~ah zaman~nda Osmanl~~Imparatorlu~u, türlü isyanlar, mezhep ihtilâflar~~ve iç kar~~~kl~klara, deprem ve
sel gibi tabii afetlere ra~men, dünyan~n en kuvvetli devletlerinden
biri olarak teessüs etti "8 Bununla beraber ounun karakteri, kan
dökmiye pek müsait görünmemektedir. Fakat olaylar onu hem içte,
hem de d~~da, belki de nefret etti~i bu i~le kar~~~kar~~ya getirdi. Galiba
mecbur oldukça vurdu; fakat imkân bulunca sava~tan uzak kalmay~~
tercih etti.
Suldineti seven, mernleketini ma'mûr görmek ve halk~~rahat
ettirmek istiyen bu insan, hiçbir zaman ne sükûnet içinde kalabildi;
ne istedi~i ~ekilde ma'mûr bir memleket görebildi; ne de tabas~n~~
huzur içinde ya~atabildi. Ancak, bu üç hususu gerçekle~tirebilmek
için O, elinden gelen bütün gayreti harcamaktan geri kalmad~. Filhakika onun son saltanat y~llar~~hesaba kat~lmazsa zaman~nda
"Cemi' vüzera ve erkân, muntazam-al ahval ve kâffe-i reâya eyyâm-i
saltanatmda müreffeh-al hal idi. Kavânin-i ~eriat ve adâlet muhkem, devletinde kamu ehl-i vilâyet muazzez ve muhterem idi 189.
Halk, onun için o kadar muhteremdi ki, bir deprem olay~n~, devlet
adamlar~n~n halka yapt~~~~zulme ba~l~yor ve bundan dolay~~vezirlerini azarhyordu 190.
Fikir hürriyetine pek taraftar olmamakla beraber, babas~~zaman~nda ba~lam~~~olan ilim cereya~urn devam ettiren, ~air ve bilginleri koruyan, ayn~~zamanda kendisi de ~iirler yazabilen Bayezidin
Sydney Nettleton Fisher, s. 89.
Ayn~~eser, S. 89.
187 Ayni eser, S. 89.
188
Ayn~~eser, s. 112.
188 ~shak Bin ~brahim, vrk. 5 b.
190 Sadettin, 2, S. 133.
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devrinde, "âfitâb-i ilm ü irfan" pek parlak bir dereceye varm~~t~~191.
O, fikri hayat~n geli~mesine yapt~~~~büyük yard~mlarla kendisinden
öncekilerden a~a~~~kalmayan, daimi ve ~erefli bir hat~ra b~rakt~~192.
Sanat eserlerine ve âmme menfaatma yarayan eserlere besledi~i canl~~
anlay~~~n, hala konu~an ~ahitleri vard~r "3. Bunlar~n d~~~nda, orduyu islâh eden, yeniçerlilerin say~s~n~~ art~ran, onlar~~yeni silahlarla teçhiz eden, topçu ve sü\,ari te~ kilat~~ile ciddi surette me~gul
olan yine o idi.
Sözün k~sas~ , Bayezid, Osmanl~~hükümdarlarm~n büyükleri
aras~nda yer alm~ya hak kazanm~~~olan bir padi~aht~r 194. Çok
kar~~~k siyasi hadiseler kar~~s~nda bile O, tedbir alabilecek ve
dü~manlar~n~ n kendisine kar~~~takip etmek istedikleri politikay~~
bozabilecek kadar ileri siyasi dü~ üncelere sahipti. Bayezid, devletin menfaatlar~n~~görebilen, bunlar~~ sa~lamaya çal~~an, bar~~~ ve
süld~net içinde ya~amay~ , ma'mûr bir memleket ve mesut bir halk
görmeyi özleyen bir ~ahsiyettir. O, mecbur kalmad~kça kan dökmekten ve fenal~ k yapmaktan sakman, ilim ve sanat~~himaye eden bir
hükümdard~r. Kemal Pa~a-zade, onun devrini en do~ru ve en veciz
bir surette a~a~~ daki cümlelerle özetlemektedir:
"Hâmi-i adl ü insaf olan riyaset-i kâmilesiyle mesalik-i bahr ü
ber masun ve memun" ve "siyaset-i ~âmilesiyle memâlik ma'mûr oldu;
kerâmet-i bâhiresiyle livây-i hilafeti mansur; velayet-i zahiresiyle
ehibbây-i salatanat~~mevfur; devlet-i kahiresiyle eidday-i memleketi
makhûr oldu„ 195.
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